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تصدير

فقد يونانية هي بما انتهت تكن إْن إنها اليونانية»: الفلسفة «تاريخ كتابنا ختام يف قلنا
منها فاصطنعت والغرب، الرشق يف تناولتها جديدة عقوًال وإن فلسفة، هي بما بقيت
انتهاج مع هذا كل كبريٌ، لفيٌف الدينية العقائد عن َضلَّ بسببها بل أشياء، وأنكرت أشياء،
اليونانية الفلسفة به اختصت الذي النهج ذلك واالستدالل، والتعريف التحليل يف نهجها
الفلسفة. ابتكار قبل نفسها اليونان ويف القديم، العرص يف الفكر مظاهر من سواها دون
كل من خلًوا للفلسفة، خالصة اليونانية كالعقول تكن لم الجديدة العقول تلك
أثر أهله عىل للدين وكان واإلسالمي، واملسيحي اليهودي منها كان فقد الوجود، يف مذهب

البحتة. الدينية املسائل يف أثر للفلسفة وكان الفلسفة، وبني بينه املشرتكة املسائل يف
الفكرية، الحركة نواحي من هامة ناحية نعرض أن الكتاب هذا يف نقصد ونحن
الوسيط. العرص طول بالالتينية األوروبيني آراء أي ولسانًا، قوًما الغربية الناحية وهي





تنبيهات

فقرات، إىل والعدد أعداد، إىل والفصل فصول، إىل والباب أبواب، إىل الكتاب منا قسَّ (١)
إحالة أردنا فإذا األبجدية، باألحرف عدد كل يف الفقرات ورقمنا مسلسلة، األعداد وجعلنا

ج). ،٨) مثًال والفقرة: العدد قوسني بني ذكرنا الكتاب من موضع إىل القارئ
األوروبية لغاتها يف تُنطق كما وأماكن) أشخاص (من األعالم أسماء رسمنا (٢)
«أوغسطني» مثًال: وقلنا وطليطلة، وإشبيلية صقلية مثل تعريبه، سبق ما إال الحديثة،
«جيوم وقلنا: الالتينية، عن أخذًا الرشق مسيحيي عند الشائعة «أوغسطينوس» من بدًال
أحيانًا، لتعذرها العربية، النسبة محاولة دون سالسبوري» أوف «جون أو شامبو» دي
اإلشبييل»، «إيزيدور قلنا: إذ — النادر القليل إال — اإلفرنج عند املعروف االسم عن وبُعدها
سبق مع كذلك، للسهولة األكويني»، توما «القديس وقلنا: وبيانها، هنا النسبة لسهولة

االسم. هذا اصطناع إىل الرشق مسيحيي
اإلشارات فكثرت اليونانية، والفلسفة العرصالوسيط فلسفة بني ا جدٍّ وثيقة الصلة (٣)
الفلسفة تاريخ كتابنا يف آراءهم عرضنا كنا وملا الكتاب، هذا يف اليونان فالسفة إىل

إليها. باإليماء هنا اكتفينا فقد اليونانية،
اإلسالمية والفلسفة العرصالوسيط، يف األوروبية الفلسفة بني أيًضا وثيقة والصلة (٤)
والعلماء الفالسفة إىل باإلشارة اكتفينا أيًضا الناحية هذه فمن الثانيعرش، القرن من ابتداءً

مصادرها. من تعلم أن يمكن أو معلومة، وآراءهم كتبهم وافرتضنا اإلسالميني،
تفاديًا الكتاب، هذا يف أوردناها التي اآلراء مواضع إىل املفصلة اإلحالة نلتزم لم (٥)
وعزيزة التينية األصلية املراجع ألن اإلحالة؛ هذه مثل نفع بقلة منا واعتقاًدا لتضخمه،
يف خاصة دراسة موضوع ليس الفلسفة تاريخ من القسم هذا وألن الغالب، يف املنال
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مواضع استكشاف عىل للعون مالحظات، وضمناه باملراجع، ثبتًا وضعنا ولكنا الرشق،
الخاصة. الدراسة يف الرشوع وعىل اآلراء،
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مقدمة

املدرسية تعريفالفلسفة

املدرسية الفلسفة أدوار (1)

كانت التي أي املدرسية، الفلسفة باسم الوسيط العرص يف األوروبية الفلسفة تعرف (أ)
وهي ومظاهره، الحي الكائن بها يمر التي الثالثة باألدوار مرت وقد املدارس، يف تُعلَّم
يمتد سابق دور عىل تكوينها يف واعتمدت االنحالل، ودور االكتمال، ودور التكوين، دور
غنى ال التي واملقدمة منه، ستستقي الذي املعني فهو التاسع، القرن إىل الثالث القرن من

أبواب. أربعة إىل الكتاب هذا انقسم لذا مذاهبها، لفهم عنها
وأشهرهم الوسيط، العرص يف الفلسفة رواد كانوا مفكرين يتناول األول الباب (ب)
الوسيط العرص ومثقف املسيحية األفالطونية مؤسس أوغسطني القديس األول: ثالثة،
يَُظنُّ فيما وهو ديونيسيوس والثاني: والالهوت. والفلسفة باألدب الزاخرة بمؤلفاته كله
يف األكرب الحظ لها كان كتبه أن إال أيًضا، باألفالطونية متأثًرا باليونانية كتب أسقفسوري
بويس والثالث: والتصوف. اإللهيات يف مرجًعا وظلت الالتينية، إىل ترجمت حيث الغرب،
يفعل، أن معتزًما كان كما كتبه، باقي وترجم ر عمِّ أنه ولو املنطقية، أرسطو كتب مرتجم
وقد األفالطونية، مع إليه وفقت مما وأعمق أغنى أمرها أول من املدرسية الفلسفة لجاءت
روما أصاب ما بسبب طوله عىل اإلنتاج قليل وكان التاسع، القرن إىل الدور هذا امتد
تناولت خطرية اجتماعية انقالبات من أحدثوا وما الربابرة، غزوات من وإمرباطوريتها
األديرة فكانت الثقافة، آثار لصيانة الكنيسة رجال فجاهد الكتب، وإتالف املدارس تدمري
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الشعوب تلك تمدين إىل وانرصفوا العلم، حملة هم وكانوا الضياع، من حفظها الذي املأوى
وينشئون والصناعة، الزراعة ويعلمونها ورياضاته، الدين بتعاليم طباعها يهذبون الفتية،

جديدة. حضارة تكوين عىل فيعملون املدارس،
الربع يف شارملان بعثها التي النهضة من املمتد العرص يشمل الثاني والباب (ج)
التعليم وانتظم املدارس تكاثرت عرش، الثاني القرن نهاية إىل الثامن القرن من األخري
سكوت جون أعالمها أكرب كان زاهرة علمية حركة التاسع القرن فشهد العلماء، ونبغ العايل
قفًرا العارش القرن من وجعلت الحركة هذه عطلت جديدة اضطرابات أن غري أريجنا،
جدليون فنبغ التايل، القرن يف العلمي النشاط استؤنف حتى الحال هدأت إن فما بلقًعا،
هؤالء لدى يكن ولم أنسلم، القديس قدًرا أعظمهم كان الهوتيون ونبغ — مناطقة أي —
أوغسطينيني الالهوتيون فكان السابق، الدور مصادر سوى العلم أسباب من وأولئك
أبقت وفيما أفالطونية آراء بعض يف تنحرص الجدليني بضاعة وكانت أفالطونيني، أي
وكتب لفورفوريوس، إيساغوجي كتاب وهي املنطقية، بويس ترجمات من األحداث عليه
أثران الضئيل املنطق لهذا كان أنه عىل ألرسطو، األوىل والتحليالت والعبارة املقوالت
يف الحقيقة من ونصيبها الخمس الكليات مسألة إثارة إىل ناحية من أدى فقد هامان:
محاولة إىل أخرى ناحية من وأدى املعرفة، مسألة إثارة عن عبارة هذا وكان الخارج،
بني العالقة يف البحث بداية هذا وكان الالهوتية، املسائل معالجة يف املنطق قواعد تطبيق
فازدهرت االجتماعية الحياة استقرت عرش الثاني القرن جاء ما إذا حتى واإليمان، العقل
رهبنات وقامت الكاتدرائيات، بناء فن حول بأنواعها الفنون ونشطت والصناعة، التجارة
األدبية الحركة فاشتدت فرنسا، يف وخاصة كبري، حد إىل املدارس عدد يف زادت جديدة
وخلعوا علومهم يف تبحروا والجدليني الالهوتيني من وفري عدد وظهر العلمية، والحركة
عىل والالتينية، اليونانية اآلداب بدراسة ذوق من أفادوا ما بفضل شائًقا أدبيٍّا ثوبًا عليها
اتصال ابتداء هي — بالغ أثر من عليها سيرتتب ملا — القرن هذا يف لدينا ظاهرة أهم أن
من املسلمني وكتب اليونان كتب الالتينية، إىل العربية من الكتب ونقل بالرشق، الغرب

وعلمية. فلسفية
وقد الكتب تلك رأينا الثالث، الباب موضوع عرش، الثالث القرن بلغنا ما فإذا (د)
معه أحست هائًال نشاًطا العليا املدارس يف وبعثت قويٍّا، دفًعا األمام إىل العقول دفعت
العلمية بشئونها واستقلت األسقفية السلطة عن فانفصلت الذاتية بقوتها املدارس هذه
مرتجمة أرسطو مؤلفات الكتب تلك مقدمة يف ورأينا الجامعات، منها فكانت واإلدارية
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مقدمة

دسًما، غذاءً تحمل رشد وابن والغزايل سينا وابن والفارابي الكندي ومؤلفات العربية، من
الجديدة ولألفالطونية ألرسطو قضايا من تضمنت ما بسبب شعواء فتنة تثري ولكنها
الكنيس، التحريم من بالرغم بأرسطو تشبثوا والطالب األساتذة أن بيد للدين، مخالفة
اليونانية من ترجمات إىل وتاقوا أيديهم، بني كانت التي الرتجمات مساوئ إىل فطنوا ثم
لغريه وما ألرسطو ما بني بالتفرقة لهم وتسمح الدقة، بتمام األصل عىل تظهرهم رأًسا
كادت، أو اندثرت قد وكانت باليونانية، علماءُ بالعمل فنهض والعرب، اليونان الرشاح من
حول ودار مستقلة، التينية أرسطوطالية وإقامة الرشاح تأويالت مناقشة عىل فعاونوا
لواء يحمل ، بنَْيَ بنَْيَ وفريق عليه، وفريق معه، فريق والالهوتي، الفلسفي التفكري أرسطو
وتمثله بنصيب، منه وأخذت األوغسطينية فتطورت األول، الطراز من مفكرون فريق كل
األوغسطيني املذهب بها عارض املسيحية، األرسطوطالية فأنشأ األكويني توما القديس
فقامت ألرسطو رشد ابن بتأويل البعض وتمسك منازع، بال السائد املذهب كان الذي
بني والنضال القرن، وانرصم عنيف، نزاع عليها دار التينية» «رشدية باريس جامعة يف

أشده. عىل املذاهب
واألخري، الرابع الباب موضوع عرش، الرابع القرن ولكن النضال، هذا استمر (ه)
برسعة وترعرعت نمت ولكنها بالطبع، سوابق لها كان باملرة، أخرى بخصائص امتاز
ونزوع املجردة املعاني من شديد بنفور كليشء امتاز املايضكله، عىل ثورة فكانت عجيبة،
بحيث جوفاء، ألفاظ أو أسماء أنها إال فيها يَر ولم املجردات نقد يف أخذ الواقع، إىل قوي
واملعقوالت، العقل يف الشك إىل النقد هذا وقاده اللفظية، أو االسمية بعهد تسميته تصح
أي دون إيمانًا بالدين وآمن بالدين، الصلة مقطوعة خالصة فلسفة العقل تفكري ودعا
أرسطو حشدها التي أخواتها إىل العقلية املجردات من نقده يف ومىض العقل، من سند
مد بل جميًعا، والفلسفة العلم يف أرسطو سلطان من وتحرر فبددها الطبيعي، علمه يف
وقال البابوية، عىل تمردهم يف وامللوك الجرمان أباطرة فأيد االجتماع أصول إىل النقد
أصحابه ولكن به، بأس ال قول وهو املدنية، والسلطة الدينية السلطة بني الفصل بوجوب
ناحية، من هذا الديني»، «اإلصالح عاصفة هبوب بقرب يؤذنان وإرساف عنف يف أعلنوه
املعرفة أن املجددون الفالسفة رأى إيجابية، أخرى ناحية ومن سلبية، نقدية ناحية وهي
باالتباع، أحق أنها فأعلنوا املجردة، العقلية املعرفة من وأوكد أوضح الجزئية الحسية
جددوا الفلسفة، عن املستقل الخاص العلم فوضعوا لذاتها يدرسونها الطبيعة عىل وأقبلوا
«للسماء أرسطو شاده الذي البناء فهدموا للحركة، جديدة قوانني إىل واهتدوا الفلك علم
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انحالٍل عَرص وجدناه سبقه، ما إىل باإلضافة القرن هذا إىل نظرنا إذا بحيث والعالم»،
كهنة أي مدرسيون، رجاله أن هو بالعرصالوسيط يربطه ما كل أن ووجدنا وتمرد، وشك
عرص إنه قلنا: سيليه، ما إىل باإلضافة إليه نظرنا وإذا الجامعات، أساتذة من ورهبان
دقيًقا، تعيينًا الفكرية بمميزاته الحديث العرص بداية تعيني أريد إذا وإنه وإنشاء، تجديد

عرش. الرابع القرن هذا من األول العام إىل الرجوع وجب

املدرسية والفلسفة العرصالوسيط (2)

بإيجاز، لها نعرض كثرية أقاويل املدرسية والفلسفة الوسيط العرص يف قيلت لقد (أ)
يجب بل يمكن فيه، خري ال وظالم جهل عرص كان إنه باإلجمال: الوسيط العرص يف قيل
والعرفان، النور عرص الحديثة» «النهضة عرص إىل للوصول يستطاع ما بأرسع تخطيه
يف وترسف سقيمة، ركيكة بالتينية وتدون تعلم كانت إنها املدرسية: الفلسفة يف وقيل
ذلك يف وتخضع غري، ليس الدين مسائل وتعالج اللفظية، املناقشة ويف القياس استخدام
هذه تمحيص، وال نقد بغري أرسطو، وسلطة الكنيسة آباء لسلطة أي العقل، دون للنقل
السادس القرن يف األمر أول أذاعها مسلمة، قضايا ويحسبونها الكتاب يتناقلها أقوال
اليونانية بالثقافة املتحلون باإلنسانية، أنفسهم الداعون أو املدعوون األدباء أولئك عرش
العرص عىل املتحاملون وثنية، من فيها بما املتشبعون الشوائب، من الخالصة الالتينية
أي باملدرسية، فلسفته تسمية ترجع وإليهم وفن، وعلم وأدب دين من فيه بما الوسيط
معلم كل عىل يطلق scholasticus لفظ كان فقد ،schola املدارس يف ونمت نشأت التي
عن شيئًا تفيد ال سطحية ظاهرية ذاتها حد يف فالتسمية مدرسة، خريج أو مدرسة يف
ذكرناها، التي املآخذ عىل ينطوي محقر معنى إىل بها قصدوا ولكنهم املسمى، خصائص

املعنى. بهذا تقال ما وكثريًا
يف سبقت التي فاإلشارات وظالم، جهل عرص كان الوسيط العرص أن أما (ب)
وإنما بالذات، مقصوًدا ما بحال يكن لم الجهل أن عىل تدل الكتاب هذا أبواب تقديم
الخراب يف أوروبا أوقعت التي الربابرة غزوات جراء من األوقات، من وقتًا واقًعا أمًرا كان
تجارتها فعطلت املتوسط، البحر بحرص ضنًكا زادتها التي اإلسالمية والفتوحات والفقر،
الشعوب ولكن الزراعة، عىل واالقتصار نفسها عىل لالنكماش واضطرتها الرشق، مع
وصلت التي الحضارة هي الخاصة، بأسبابها جديدة حضارة فأقامت جاهدت األوروبية
األصل يف كانت والعلمية املادية وسائلها أن هنالك ما وكل عنفوانها، يف تزال وما اليوم إىل
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بلغت التي النتائج وبني الوسائل هذه بني قارنا وإذا متدرًجا، كان تقدمها وأن ضئيلة،
من كان عرص أي مقدرة عن تقل ال الوسيط العرص يف األوروبيني مقدرة وجدنا إليها،
«حقبة الوسيط العرص عد الواضح، الظلم من أو البني، الخطأ فمن الناهضة، العصور
تفسري يمكن ال وأنه عنه، منحدرة الحديثة املدنية أن الحقيقة نفسها»، عىل مقفلة مظلمة
الحدود إن املدرسية، املذاهب إىل الرجوع بغري مصطلحاتها وفهم الحديثة الفلسفة مذاهب
عن وارث زمن كل وإن موصولة، والعصور الواقع، يف متداخلة املؤرخون يرسمها التي

لالحق. مخلف السابق،
تقدم ما فلعل مثالب، من لها يكال بما حقيقة املدرسية الفلسفة أن وأما (ج)
إىل املذكورة املثالب تنقسم مناقشتها، يمكن مسألة تلك بأن القارئ أشعر قد بيان من
ليست نقول: الشكل حيث فمن املوضوع، عىل واآلخر الشكل، عىل منصب واحد قسمني:
استخدام كان وما يشء، كل قبل للدقة مفتقرة ولكنها الرشاقة، إىل بحاجة الفلسفة
شك وال واملوضوعية، الدقة عىل منهم حرًصا إال والقياس والتقسيم للتعريف املدرسيني
وسداده، ووضوحه األوروبي العقل نمو عىل عملوا قد املنطقي التحليل بالتزامهم أنهم
أن صحيح املوضوع: حيث من ونقول منهم، املتأخرون إال املنهج هذا يف يرسف ولم
مسائل عىل اقترصت أنها صحيح وغري مسيحية، فلسفة جملتها يف املدرسية الفلسفة
كتلة تبدو ال وهي فيها، ينظر ما كأحسن والعقلية الطبيعية املسائل يف نظرت فقد الدين،
يكونوا لم أنهم يعني وهذا والتنوع، االبتكار بدا النظر دققنا فإذا بعيد، من إال متجانسة
بيئة يف بالقليل ليس نفر الدين عن منهم زاغ فقد للسلطة، الخضوع من يقال ما عىل
أحيانًا، ساخرة أحيانًا، الذعة أقوال السلطة يف فلهم منهم املؤمنون أما بالدين، متشبعة
أن واألخرى: الحجج، أوهن النقلية الحجة أن الواحدة: عبارتني، يف تلخص دائًما، جازمة
يرمون كيف ندري ولسنا أدلته، بقوة بل القائل باسم االعتداد يعني ليس بقول االستشهاد
فأنكرته عرش، الثالث القرن يف إال الغرب يف أرسطو يعرف ولم ألرسطو، بالخضوع جملة
نرصه ما إذا حتى األخالق، وحماية العقيدة صيانة واألخري األول وغرضها الدينية، السلطة
باسم الكنيسة وأقرته والعلم، العقل باسم منهم ذلك كان مجازفة، أيما مجازفني تابعوه،
مذهب وهي فلسفته، بني تفرق أن تعرف لم املتأخرة املدارس ولكن أيًضا، والعلم العقل
آراءه تردد وظلت ينهار، أخذ الذي الطبيعي علمه وبني زمن، كل يف اصطناعه يمكن عقيل
بل فحسب، الدينية املدارس شأن ذلك يكن ولم املحدثني، عند سلطانه عىل فقضت العلمية
جليليو دعوة إجابة أبوا أن حد إىل لهما تعصبوا رشد وابن أرسطو أتباع من مالحدة وجد
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أن خشية السماوية، األجرام مادة يف التغري ويشاهدوا بمنظاره، السماء إىل ينظروا كي
السماء! يف فساد وال كون ال أن أرسطو قول ملخالفة يضطروا

والدين الفلسفة (3)

املدرسية الفلسفة إن قلنا: الباحثني، من واحد غري أثاره إشكاًال نعالج أن علينا بقي (أ)
الحدان أليس واملوصوف؟ الصفة بني القول هذا يف العالقة فما جملتها، يف مسيحية
عقيدة أنه الدين مفهوم إن حيث من الكسب، طريق ويف املوضوع، يف يختلفان متنافرين
إن بل الربهان؟ عىل يعتمد عقيل نظر أنها الفلسفة ومفهوم اإليمان، تقتضينا موحاة
أي «أرسار» من تحوي ملا وذلك آخر، دين أي يف منه املسيحية يف خطًرا أعظم اإلشكال
فإن والفداء، والتجسد كالثالوث بالوحي، إال لتعلم تكن ولم والعقل، الطبيعة تفوق أمور
الفالسفة باعتبار ذلك يكون أفال مسيحية، فلسفة عن التحدث — هذه والحالة — جاز

نفسها؟ الفلسفة إىل باإلضافة ال مسيحي، مجتمع يف عائشني باملسيحية متمذهبني
أننا إىل فذهبوا والدين، الفلسفة بني بالتغاير اقتنعوا املسيحيني من نفر وجد لقد (ب)
لهم وسيوجد هؤالء، أمثال اآلن ويوجد باإليمان، نقيضها ونعتنق ما قضية بالعقل نقبل قد
واملسيحية الفلسفة كانت آخرين، مسيحيني علينا يعرض التاريخ ولكن ريب، بال أمثال
الغالبية يؤلفون وهم الفكر، تاريخ يف جديدة وجهة فأضافوا متفاعلتني، متصلتني عندهم
أن فمحال هللا عند من والعقل الوحي أن يف يتفقون هؤالء الوسيط، العرص يف العظمى
تصور يف طائفتني يفرتقون ولكنهم ومعينًا، هاديًا الوحي يف يجد العقل وأن يتعارضا،

األخرى. الطائفة عند منها أوثق طائفة عند فهي الطرفني، بني الصلة
هي للعالم املسيحية ترسمها التي الصورة كانت ملا أنه األوىل الطائفة مبدأ (ج)
الصورة تلك استكشاف عن قاًرصا العقل وكان بالفعل، عليها هللا أبدعه التي صورته
ولو املستطاع، بقدر تفهمها عىل والعمل أصًال اتخاذها سوى مهمة من له يبَق فلم بنفسه،
بأكمله الوجود تستوعب الدينية الحكمة سوى حكمة من هناك يبق ولم والتمثيل، بالتشبيه
من األوىل النظرة كانت تلك مستقلة، لفلسفة محالٍّ تدع وال هللا، حققه الذي الوجه عىل
و«حكمتنا» «فلسفتنا» يقولون املسيحيون املفكرون فكان عرش، الثالث إىل الثاني القرن
هذا عىل عاون وقد اليونان، فالسفة كمذاهب منظًما مذهبًا باعتبارها املسيحية عىل للداللة
فبانت والخلقيات، اإللهيات إىل همهم يوجهون والرواقيني األفالطونيني رأوا أنهم التصور

الفلسفات. سائر جانب إىل بها خاصة حلوًال تعرض فلسفة املسيحية لهم
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وقفوا إذ عرش، الثالث القرن يف أرسطو كتب عرفت ملا الثانية الطائفة وظهرت (د)
الحد فتبينوا رشوطه، وتعيني العلم تعريف عىل الربهان أو الثانية» «التحليالت كتاب من
مكتسب للطبيعة جامع تفسري عىل الكتب سائر من ووقفوا اإليمان، وبني بينه الفاصل
وجوب فرأوا األخالق، وأصول النفس ووجود هللا وجود ذلك يف بما الرصف، بالعقل
قائمة وحدة الفلسفة الطبيعة1واعتربوا فوق ملا يرجع وما للطبيعة يرجع ما بني التمييز
ولم الوحي بها جاء ومسائل بالفعل، الفالسفة عالجها التي املسائل من تتألف بذاتها،
الصفات وبعض واملعاد والبعث كالخلق للربهنة، قابلة ذلك مع وهي لواله لتعرف تكن
فيضعها العقلية، والحقائق األرسار بأكمله، الوحي مضمون الالهوت يتناول بينما اإللهية،
عليها، يرتتب ما واستنباط املستطاع، بقدر لتفهمها العقل ويستخدم مسلمة، مقدمات
املعنى من أضيق بمعنى ولو كذلك، مسيحية شأنها هذا التي والفلسفة عنها، الشبه ودفع
يونانية أفكاًرا وتعارض فيها، ضلوا أو اليونان يعرفها لم مسيحية بأفكار تقول السابق،
حال، كل يف العقيل املنهج تلتزم ألنها الصحيح؛ باملعنى فلسفة وهي واملسيحية، تتفق ال
املنارة بضوء يسرتشد الربان مثل مثله يكون أن املعنى بهذا املسيحي الفيلسوف يعدو وال
أن هذا يعني وليس الذاتية، بقوتها الهدف إىل تسري وسفينته علمية بآلة أو الكواكب أو
تعلًقا بالدين متعلقة وليست العقل وليدة الفلسفة فإن بعينها، واحدة فلسفة للمسيحية
موافقة فلسفة تجيء وقد بينها، فيما مختلفة فلسفات املسيحية مع تتفق قد لذا ذاتيٍّا،
لكل أمثلة وسنصادف بقدر، مسيحية فلسفة فتكون آخر، لبعض مخالفة العقائد لبعض

اإلجمال. هذا تفصل الوجهات هذه من وجهة

به واملقصود الكتاب، سياق يف اللفظ هذا سيتكرر supernatural, ayparnotrulol الطبيعة» فوق «ما 1
بذات خاصة أشياء عن لنا تتكشف فإنها كاألرسار وذلك مستواها، عىل يعلو ألنه الطبيعة؛ قدرة يفوق ما
النعمة بوساطة باهلل النفس وكاتحاد الذاتية، بقوته يعلمها أن ملخلوق قبل وال الخليقة عنها تنم ال هللا
لقدرة الفائقة واملعجزات بها، اإللهية الذات اتحاد بوساطة اآلجلة الحياة يف هلل النفس ومعاينة اإللهية،
«ما بني التمييز فيجب الحر، وتدبريه هللا وجود محض عن صادرة مجانية جميعا وهذه الطبيعية، العلل
الفلسفة. أقسام من وقسم عقيل علم هو الذي الطبيعة» بعد «ما وبني املتقدم، باملعنى الطبيعة» فوق

17





األول الباب

اد روَّ

التاسع القرن إىل الرابع القرن من





األول الفصل

الالتينية إىل اليونانية الفلسفة نقلة أوائل

ولوكريسوسنيكا شيرشون (1)

بالرواقية تمذهبوا اليونان، عىل عالة كانوا ولكنهم أصيلة، فلسفة للرومان يكن لم (أ)
اليونانية الفلسفة نقلة مقدمة ويف األخرى، املدارس من اآلراء بعض واقتبسوا واألبيقورية،
متماسك مذهب كتبه يف ليس (١٠٦–٤٣ق.م)، املعروف الخطيب شيرشون الالتينية إىل
جملة ذلك يف فوضع سمع، أو قرأ مما أعجبه ما تدوين عىل جهده قرص فقد األجزاء،
الحواس، أخطاء بيان يف املعرفة مسألة فيها يبحث األكاديمية» «املقاالت منها: كتب،
مثال عىل باالحتمال االكتفاء وجوب إىل ويذهب اليقني، إىل الوصول باستحالة ويقطع
تردد دون ويؤمن االحتمال، ينىس سريته ويف كتبه سائر يف ولكنه الجديدة، األكاديمية
ثالثة يصور والرشور» الخريات «غايات كتاب ففي العقيل، واالستدالل الحيس باإلدراك
فريفض برأيه ويديل والرش، الخري مسألة يف املختلفة املواقف يعرضون أصدقائه من
اللذة، دون الحياة غاية الفضيلة أن فيقرر الرواقية، بأقوال ويعارضها األبيقورية أقوال
ال العدل غري القانون وأن الرسمدي، القانون عىل تقوم أن يجب الوضعية القوانني وأن
«قيال يف يدور حوار (وهي التوسكوالمية» «املقاالت ويف الرشور، أعظم اإلثم وأن يلزم،
اآلراء ويعرض بالخلود، القول ويؤيد إلهي» «يشء بأنها النفس يصف توسكولوم»)
اآللهة» «طبيعة كتاب ويف ذلك، إىل وما األلم تحمل وكيفية املوت ازدراء يف الرواقية
أنه ويعلن املوضوع، يف اآلراء مختلف فيعرض شبابه، يف شهده إنه يقول حواًرا يروى
يف اليونانية املذاهب أهم يجمع «الجمهورية» كتاب ويف الرواقية، يفضل وقتذاك كان

األخالقية. املسائل من طائفة يورد أخرى كتب ويف السياسة،
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نظم (٩٥–٥١ق.م) لوكريس شخص يف بارًعا نصريًا األبيقورية وجدت وقد (ب)
وكتب إشادة، أيما به وأشاد األشياء» «طبيعة املشهورة قصيدته يف شعًرا أبيقور مذهب

الرواقية. مبادئ عىل سنيكا

(١٦٥–٢٢٠) ترتوليان (2)

يف التأليف إىل فانرصف كاهنًا وسيم املسيحية اعتنق قرطاجنة، أهل من كبري محام (أ)
الالتينية، من تضلعة اليونانية من متضلًعا كان عميًقا، والهوتيٍّا مجيًدا كاتبًا فكان الدين،
إن إذ االنتشار، مجال لها ليوسع الثانية، إىل فنقلها عاد ثم الكتب بعض باألوىل فوضع
مصنفاته فكانت بالالتينية الكتابة عىل واستمر بلده، يف الذيوع قليلة كانت اليونانية
فيه يبني الرومانية، الواليات حكام إىل موجه «دفاع» له اللغة، بهذه املسيحية الكتب أوىل
ويتحدى املسيحيني، ضد املتخذة اإلجراءات قسوة عىل ويحتج االضطهاد، مرشوعية عدم
تأخذونه فيما لكم وإن لبذرة، املسيحيني دم وإن تحصدوننا، إذ نتكاثر «إننا فيقول:
ومن فيه، الرس عن يبحث ال ثم يتزعزع وال يشهده الذي ذا فمن لعربة، عناد من علينا
يف وللموت للعذاب يتوق فال إلينا ينضم الذي ذا ومن إلينا، ينضم فال يبحث الذي ذا
يهاجم األمم» «إىل كتاب وله شامًال؟» والعفو كاملة، اإللهية النعمة عىل الحصول سبيل
من شيعة يف هو يدخل أن قبل املسيحيني، من املبتدعة عىل فيها يرد وكتب الوثنية، فيه

الشيع. أغرب
«أي قال: حتى معارضتها يف وغال عليها فحمل للدين عدوة الفلسفة ظن وقد (ب)
إننا واملؤمنني؟! الخوارج بني والكنيسة؟ األكاديمية بني وأورشليم؟ أثينا بني توجد عالقة
واإلنجيل املسيح بعد جدلية، أو أفالطونية أو رواقية مسيحية ابتدعوا الذين من بريئون
مذاهبهم يف ما خري إن ويقول: أخالقهم، يف الفالسفة يهاجم وهو يشء»، إىل بحاجة لسنا
أرسطو» «الشقي وبجدل املسيحية، البدع نشأت الفلسفة من وإن التوراة، من مستفاد
التعويل أن يرى لذلك وتبًعا السواء، عىل وللهدم للبناء آلة هو الذي الجدل ذلك تستعني،
استنطاق هو آخر منهًجا ويبتكر عقيم، منهج منها، األدلة الستخراج الفالسفة، كتب عىل
ومن بطبيعتها تنزع النفس أن طبًعا» املسيحية النفس «شهادة كتابه يف فيبني النفس،
هللا فطرها التي الدينية العواطف فتبدي الشدة، أوقات يف وبخاصة الدين، إىل صميمها
تناقصت ملا الحديث العرص يف وخصوًصا بعده، من الكثريون نهجه منهج وهذا عليها،
من العليا لنزعاتنا أساس التماس إىل الحاجة فمست انعدمت، أو النظري بالعقل الثقة

العاطفة. طريق
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النفس وجود مسائل فيه َطَرَق النفس» «كتاب مثل فلسفية، تعد قد كتب وله (ج)
وكتب وغريهما، وفيثاغورس أفالطون من أقواًال فيه وأورد ومصريها، وأصلها وماهيتها
النظر محاوالت أن غري والحرية، والخطيئة واملادة، الخلق مسائل فيها عالج أخرى
أرسطوطاليٍّا»، «تمشدًقا فيه ويرى برضورته مقتنع غري إنه حيث من قليلة فيها العقيل
ينكر الذي ذا «من يقول: املعنى وبهذا لطيًفا، جسًما الروح يظن كان أنه هنا يذكر ومما
البدن يف منترشة لطيفة مادة اإلنسانية النفس وكذلك روًحا؟» هللا كون مع جسم هللا أن
النفس مادية بال لقوله أفالطون وينقد هللا، بفضل خالدة طبًعا فانية بشكله، متشكلة
أن وإىل بالتوالد، فتكاثرت األول اإلنسان نفس خلق هللا أن إىل ويذهب بالطبع، وخلودها

أنثى. أو ذكر ذاتها يف النفس

خلقديوسوفيكتورينوسوماكدوبيوس (3)

نقلة من طائفة فيه نبغ إذ الرابع، القرن مع بدأ بالفلسفة الجدي االشتغال أن عىل
التايل: الرتتيب عىل ثالثة أشهرهم ورشاحها، اليونانية الفلسفة

أخرى كتب من مقتبسات ضمنه «تيماوس» عىل رشح مصنفاته أهم خلقيديوس:
الرواقية، لزعماء ونصوًصا فيثاغورية، وأخرى أرسطوطالية، ونظريات ألفالطون،
القرن إىل فكان وغريهم، واإليليني اإليونيني والفالسفة اليونان وأطباء لفيلون وآراء

اليونانية. الفلسفة تاريخ يف الكربى املراجع أحد عرش الثاني
تمثال، فيها له نُِصَب حتى واشتهر روما، يف البيان علم ومارينوسفيكتورينوس:
وزيادة ترصف مع لفورفوريوس وإيساغوجي ألرسطو، والعبارة املقوالت ترجم
أخرى كتبًا وترجم كلها، ترجمها يكون وقد أفلوطني، رسائل وبعض وتصحيح،
يف رسائل وصنف شيرشون، كتب وبعض كتبهم بعض ورشح الجدد، لألفالطونيني
اعتنق وملا ضاعت، وقد الرشطية األقيسة يف وأخرى التعريفات، يف رسالة منها املنطق،

فيها. باٍد أفلوطني وأثر معظمها، بقي الهوتية كتب عدة ألف املسيحية
وهو أفريقي، إنه فقيل األصلية، لغته تكن لم الالتينية أن إىل يشري وماكروبيوس:
سيبيون» «حلم عىل رشح له الالتيني، الغرب يف الجدد األفالطونيني من معدود
جمع لشيرشون) الجمهورية كتاب من السادسة املقالة من التاسع الفصل (وهو
األول، املوجود عن املوجودات صدور نظرية الجديدة: األفالطونية تعاليم مختلف فيه
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الجديدة الفيثاغورية نظريات من وكثريًا الفضيلة، أقسام وخلودها، النفس روحانية
الرياضيات. من كبريًا وقدًرا األعداد، رمز يف
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الثاني الفصل

القديسأوغسطني

(٣٥٤–٤٣٠)

حياته (1)

أب من الجزائر) أعمال من األخرس سوق (اآلن نوميديا أعمال من طاجسطا يف ولد (أ)
املسيح، محبة عىل ونشأته للعماد، املرشحني عداد يف اسمه سجلت مسيحية وأم وثني
لتعليم مدرسة عرشة، التاسعة يف وهو قرطاجنة، يف افتتح حتى الالتينية من وتضلع
فيما ضاع (وقد «هورطانسيوس» اسمه لشيرشون كتابًا قرأ الوقت ذلك يف البيان،
وفضيلة، علم مدرسة فيصورها املعهودة، ببالغته الفلسفة فيه يقرظ كاتبه كان بعد)
الكتاب فقرأ اإلنسان، مصري حقيقة الحقيقة، طلب يف فاندفع السعيدة، الحياة ووسيلة
سبيًال: نفسه إىل يجد لم الكتاب ولكن أمه، من تعلم كما فيه، يجدها أن رجاء املقدس،
بالدنيا متعلًقا وكان الكتاب، التينية تعجبه فلم الالتيني باألدب متشبًعا أوغسطني كان
وهو إليها فانضم املانوية، يف ضالته وجد أنه ظن أنه عىل مبادئه، تهزه فلم ومتاعها
إيمانًا، مسيحية، مظاهر من املانوية فيه تبدو كانت ملا كأمه، مسيحيٍّا يزال ال أنه يعتقد

وإدارة. وعبادة،
ذلك يف هو وفيما للبيان، مدرسة فيها فأنشأ روما، صوب طموحه ودفعه (ب)
وأخذ الجديد، مقره إىل قصد به، ففاز ميالنو، يف للبيان أستاذ منصب للمسابقة عرض
أمربواز، القديس املدينة، أسقف عظات إىل ويستمع الكاثوليكية الكنيسة إىل يختلف
فوجد املبتدعة، من وغريهم املانويني عىل والرد املقدس الكتاب رشح عىل تدور وكانت
قطعها حتى باملانوية عالقته فرتاخت عنه، ودفاًعا للكتاب عرًضا أحسن الكاثوليك أن



الوسيط العرص يف األوربية الفلسفة تاريخ

آخر كتابًا قرأ كان فقد يتوجه، أين إىل يدر لم ولكنه سنتني،1 فيها اًعا» «سمَّ ظل أن بعد
من الزعماء حولها أن بعد الجديدة األكاديمية أي األكاديمية» «املقاالت هو لشيرشون
الشك من أزمة يف فوقع الشكاك، لحجج فاضطرب االحتمال، مذهب إىل أفالطون مذهب
يرى أوغسطني كان إذ باملخلوقات، وعنايته هللا وجود يتناول لم الشك هذا أن غري حادة،
أربًعا عالماٍت فيها فرأى الكنيسة يف ونظر فعاد كالبديهي، أو بديهيٍّا أمًرا هللا وجود
الروحي، الكمال ويتمثل القديم، العهد نبوءات تتحقق ففيها هللا: عند من أنها عىل تدل
النجاة أن فآمن هائل، عنت من لقيت مما بالرغم انترشت قد وهي املعجزات، وتصنع
حل ويف اليقني، إمكان يف مرتدًدا كان فقد شكوكه، يبدد لم إيمانه ولكن الكنيسة، يف
يعتقد وكان املانوية، يف عالجها التي الرش بمسألة مشغوًال وكان األكاديمية، اإلشكاالت
لطيًفا نريًا عظيًما جسًما هللا فيتوهم بالرضورة، مادي فهو موجود كل أن كاملانويني
الدين مع أمره يف حائًرا ذلك لكل وكان الجسم، ذلك من جزءًا النفس ويتوهم للغاية،

بصحته. اقتنع الذي
جوهًرا ليس الرش وأن الروحانية، وإمكان اليقني، إمكان عرف واحدة ودفعة (ج)
األفالطونيني «بعضكتب من ذلك عرف الخري، عدم هو وإنما الخالق، يقتيضصنع حتى
يخربنا كما األثناء، تلك يف يديه بني وقعت وقد فيكتورينوس» بقلم اليونانية من منقولة
مبدأ له اتخذ بل الكتب، بتلك االستعانة من يستنكف فلم ترتوليان، حذو يحذُ لم هو،
منهم نأخذه أن وجب إليماننا، ومطابًقا ا حقٍّ شيئًا فالسفة يسمون الذين قال «إذا أنه
من إليه اهتدى ما ضوء عىل املسيحية يتفهم إذن رشع غاصبه»، من اليشء يؤخذ كما
فقد مالحظتها، تجب نقطة وهذه املسيحية، ضوء عىل الفلسفة هذه ويئول فلسفة،
كان أنه والحقيقة املسيحية، إىل قادته التي هي األفالطونية أن إىل الباحثني بعض ذهب
أفادته أفلوطني رسائل وأن أدلة، أو عالمات من ذكرناه ما عىل بناء باملسيحية آمن
يؤيد تفهم، أن يجب كما املسيحية فهم وبني بينه تحول كانت عقلية مشكالت حل يف
غري وهي الكربى، املسيحية العقائد فيها وجد أنه لها، األوىل قراءته عند توهم، أنه ذلك
كان أنه عىل يدل مما السبب، لهذا األفالطونية بالفلسفة فرح إنما وأنه ريب، بال موجودة
أن فيها وجد أنه توهم االستعداد، بهذا قرأها وأنه عليها، يطلع أن قبل بالقلب مسيحيٍّا

فهم وعمال علما األوفياء أتباعه أما بعد، به العاملني غري للمذهب املعتنقون هم املانوية يف السماعون 1
النديم. البن الفهرست كتاب انظر املختارون، أو الصديقون
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األول املبدأ عن املوجودات بصدور يقول أفلوطني أن حني يف والنفس، العالم خالق هللا
أن مع هللا، كلمة املسيح بأن أي بالكلمة، القول فيها وجد أنه وتوهم رضوريٍّا، صدوًرا
أن عىل مرتبة، منه وأدنى األول من متمايز الكيل، العقل أي أفلوطني، عند الثاني األقنوم
بحيث للبعث، ذكًرا يجد ولم الكلمة، تجسد فيها يقرأ لم إنه فيقول: يستدرك أوغسطني

أفلوطينيٍّا. انقلب أنه ال مسيحيٍّا، أفلوطني أحال إنه القول: يمكن
عزلة يف نفسهم أمر يف النظر بغية األصدقاء، بعض مع الريف إىل وقصد (د)
املقدس، للكتاب مطالعته استأنف ويتباحثون، يفكرون أشهر بضعة وقضوا وهدوء،
املسيح وجد األفالطونيني، عند يجده لم وما األوىل املرة يف يجده لم ما املرة هذه فيه فوجد
عليهم ووفد الرش، عىل والتغلب الخري فعل عىل تعيننا التي اإللهية والنعمة امُلَخلِّص،
ألم من يتجشمون وما وغريها، مرص يف الرهبان حياة عن حدثهم كريم زائر يوم ذات
الذين واألعمار الطبقات جميع من الناس آالف وعن الروحي، الكمال سبيل يف وحرمان
فيكتورينوس، الكبري العالم ذلك مقدمتهم ويف املسيح، دين ويتبعون الدنيا يف يزهدون
عنيف رصاع يف وهو الحديقة إىل وخرج نفسه، واستصغر تردده من أوغسطني فخجل
أمًرا أن له فبدا واقرأ»، «خذ القول: ويكرر الجزيرة يف يغني بصوت وإذا أهوائه، مع
اتفاًقا وفتحها منه، مقربة عىل وكانت بولس، القديس رسائل فتناول إليه، صدر إلهيٍّا
هللا يدي بني نفسه فوضع واطمئنانًا، نوًرا يفيض قلبه وإذا تسكن، األهواء فإذا وقرأ،
الثالثة يف وكان املعمودية، منه وقبل إمربواز القديس إىل وذهب رجعة، وال تحفظ بغري

والثالثني.
ثالث الرهبنة عيشة وإياهم وعاش أصدقائه، بعض مع طاجسطا إىل وعاد (ه)
األسقف فأجابهم يرعاهم، كاهنًا سيامته نوميديا» أعمال «من إيبونا أهل طلب ثم سنني،
نرش عىل فتوفر ألوغسطني، الشعب فاقرتع األسقف، تويف سنني خمس وبعد طلبهم، إىل
مفعمة األخرية، أيامه وكانت سنة، وثالثني خمًسا والقلم باللسان عنه والدفاع اإليمان
وهو وحارصوها، مدينته إىل وتقدموا أفريقيا عىل أغاروا الربابرة كان فقد وأىس، حزنًا
وينهبوها، املدينة يدخلوا أن قبل روحه وفاضت األمل، فيه ويبث شعبه عزائم يشدد
عامًلا أن توقع فهل يتحطم، القديم العالم رأى وقد فراح املصري، ذلك يتوقع كان ولكنه

وهداته؟ معلميه أكرب هو يكون املرتاكمة األنقاض بني من سيخرج جديًدا
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مصنفاته (2)

مسألة عالج ما أول فكان األفالطونية» «الكتب قراءة بعد يكتب أوغسطني بدأ (أ)
عىل «الرد كتاب موضوع وهذا املسائل، سائر عىل املقدمة املسألة اعتربها ألنه اليقني،
الفلسفة، من الغاية إنها شيرشون قال التي السعيدة» «الحياة يف نظر ثم األكاديميني»،
موضوعه العنوان بهذا كتابًا فوضع النفس» «خلود يف ونظر االسم، بهذا كتابًا ن ودوَّ
وبيانية. فلسفية أخرى كتبًا األوىل الفرتة تلك يف وصنف لإليمان، العقلية األسس الرئييس
كتاب ذلك أثر من فكان املبتدعة، مناهضة إىل همه وجه وطنه إىل عاد وملا (ب)
عىل ا ردٍّ التكوين، سفر «يف وكتاب املانويني» وأخالق الكاثوليكية الكنيسة «أخالق
وسبق الحرية، عن الكالم عند سنذكرها أخرى، بدعة ضد الحرية» «يف وكتاب املانويني»
من هللا قاده كيف ويبني لحياته يرتجم أن له خطر ثم اإلنسانية، باألفعال هللا علم
اآلداب يف مشهور وهو (٤٠٠ سنة (حوايل «االعرتافات» كتاب فوضع النور، إىل الظلمة
الفلسفية، النظرات وعمق النفساني، التحليل ودقة تأثريه وقوة أسلوبه، لسمو العاملية،
سبع مدى يف حررها مقالة عرشة خمس يف «الثالوث» كتاب ذلك بعد مصنفاته أهم ومن
يف الكثري اليشء وينثر األضاليل، وينقد العقيدة، فيها يرشح (٤٠٠–٤١٦) سنة عرشة
سنة روما الربابرة فتح وملا كذلك، بالفلسفة يتصل التكوين» سفر و«رشح الفلسفة،
تقهر، ال روما أن كان العام االعتقاد ألن عميٌق؛ ذهوٌل القديم العالم عىل استوىل ،٤١٠
يف لتهاونها نرصتها، عن وتخلوا الكربى، املدينة عىل غضبوا اآللهة إن الوثنيون: وقال
يرد القلم أوغسطني فأخذ اإلمرباطورية، أرجاء يف املسيحية وانتشار السلفية الشعائر
هو التاريخ فلسفة يف جامع كتاب إىل انتهى حتى القول مجال أمامه فاتسع عليهم،
األوىل العرش املقاالت خصص ،٤٢٦ سنة منه وفرغ ٤١٣ سنة بدأه هللا» «مدينة كتاب
التالية عرشة االثنتي واملقاالت الفلسفية، ومذاهبها وأخالقها، معتقداتها، الوثنية، لنقد
يراجعها مؤلفاته عىل يعود أن رأى سنني بثالث وفاته وقبل ومغزاه، العام للتاريخ
من فكان تصحيًحا، أو رفًضا، أو إقراًرا، آراء، من تضمنت فيما األخري حكمه ويثبت
أسفه االستدراكات هذه من ذكره يجدر ومما املراجعات، أو «االستدراكات» كتاب ذلك
موقفهم وحقيقة مذهبهم حقيقية عرف قد كان فإنه األفالطونيني، عىل الثناء يف إلرسافه
جميًعا بلغت وقد كثري، غريها وله البارزة، كتبه هي تلك بالكفار، فدعاهم املسيحية من
األدب أساليب أمتن من أسلوبها كبري، عدد منها ضاع الحجم، متفاوتة وأربعني مائتني
األوىل ثقافته عليها وتغلب الفلسفية، املواضع بعض يف الدقة تنقصها ولكن الالتيني،
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فكان والتصوير، التمثيل يف ويطنب عدة، صيغ يف الواحد املعنى فيكرر والبيانية، اللغوية
مسألة. ما غري يف مراده حول الجدل يف سببًا ذلك

يحسن يكن لم فإنه الالتينية، الكتب عىل فمقصورة الفلسفية مصادره أما (ج)
يلوح وال املقدسة، األسفار ترجمات ملراجعة بعد فيما أجادها ثم شبابه، يف اليونانية
فلم أفالطون أما أفلوطني، األكرب وفيلسوفه اليونان، كتب عىل لالطالع استخدمها أنه
واحد، مذهب الجديدة واألفلوطونية األفالطونية أن يعتقد وكان املعرفة، حق يعرفه
ليمكن حتى بأفالطون الشبه شديد «أفلوطني إن األكاديميني»: عىل «الرد كتاب يف فقال
إن قلنا: وقد «تيماوس» يذكر هللا» «مدينة ويف أفلوطني»، يف بُِعَث أفالطون بأن االعتقاد
«تيماوس» يذكر وحني آخر، لناقل «فيدون» قرأ ولعله الالتينية، إىل نقله خلقيديوس
املماثلة هذه تفسري إىل ويميل مماثلة، من التكوين سفر وبني مطلعه بني ما إىل يشري
واملسيحيني، اليهود من كثريون يظن كان كما بالتوراة، العلم بعض له كان أفالطون بأن
عىل األفالطونيني مذهب تفضيل يجب وأنه خالق، هللا أن يعلم إنه عنه: يقول نراه لذا
مرات، ثالث سوى يذكره وال املنطق، سوى منه يعرف فلم أرسطو وأما املذاهب، سائر
جوهري، فرق الفيلسوفني بني ليس أن يعتقد وكان أفالطون، من أدنى مرتبة يف ويضعه
ويذكر الحكيمني»، رأيي بني «التوفيق بمحاولتهم الجدد األفالطونيون أذاعها فكرة وهذه

عسريًا. نقًدا وينقدهم واألبيقوريني الرواقيني

منهجه (3)

وسيلة الفلسفة أن «هورطانسيوس» قراءة من علم حياته: صورة الفلسفي منهجه (أ)
يحققها الذي املوضوع أن فوجد السعادة، يف ففكر إنسان، كل طلبة هي التي السعادة
والحظ، املصادفة تقلب عن مستقالٍّ ثابتًا يكون أن أحدهما: رشطان: فيه يتوفر أن يجب
املوضوع يكون أن اآلخر: والرشط زوالها، وخوف عليها بالقلق السعادة نغصت وإال
هذان يتوفر وليس األعظم، بالخري إال الرضا تمام نرىض ال إننا إذ عليه، مزيد ال كامًال
علمنا هللا، نطلب السعادة نطلب إذ فنحن كامل، ثابت وحده هللا ألن هللا؛ غري يف الرشطان
يطمنئ حتى مضطربًا يزال ال قلبنا وإن رب، يا ألجلك صنعتنا «لقد نعلم: لم أو بذلك

لديك.»
نافعة، جليلة حقائق الفالسفة استكشف لقد هللا؟ إىل الفلسفة تبلغ هل (ب)
وليس خطرية، أضاليل يف ووقعوا لإلنسان، الرضورية الحقيقة كل يستكشفوا لم ولكنهم
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ضالل، كل من يحرتز وأن بأكملها الحقيقة إىل يهتدي أن الطبيعية بقوته العقل يستطيع
العمل إىل املعرفة مجرد من النفس تحويل عىل قوة بذاتها للفلسفة ليس ذلك وفوق
الحكمة علينا تعرض وحدها واملسيحية الناحيتني، هاتني من قارصة فالفلسفة الفاضل،
هذه باهلل، واالتحاد الصالحة، للحياة الفعالة الوسائل لنا وتوفر والنفس، هللا عن كاملة
الحكمة، وأردنا السعادة أردنا فإذا املقدسة، األرسار إلينا تحملها النعم وهي الوسائل

به. والعمل اإليمان، علينا وجب
ولكنه العقلية، األسباب من عاطًال وتصديًقا غامضة عاطفة اإليمان ليس (ج)
بشهادة مؤيدة فهي العلمية، كالحقائق ذاتها يف مدَركة تكن لم إن لحقائق، عقيل قبول
ليس املعجزات، هي خارقة وبعالمات والشهداء، الرسل هم بالتصديق، جديرين شهود
قبل مهمة العقل فعىل العقل، يف إال يوجد ال اإليمان دام ما العقل نقد من اإليمان ينفر
إال يشء من يستوثق ليس وهو العالمات، وتلك الشهادة تلك من االستيثاق هي اإليمان،
التقديم واجب اليقني عن فالفحص اليقينية، للمعرفة العقل كفاية من أوًال يستوثق أن
له، د ممهِّ اإليمان عىل سابٌق العقُل املرحلة هذه ففي واملعجزات، الوحي عن الفحص عىل

تؤمن.» كي ل «تعقَّ نقول: بحيث بموضوعه، ال اإليمان بوجوب يقنع
عىل سابق اإليمان وهنا الدينية، العقائد م تفهُّ هي اإليمان، بعد مهمة وللعقل (د)
بحيث للحق، قبوًال وأرسع البحث عىل أقدر والعقل القلب، يطهر فإنه له، معني التعقل،
جميع يف سواء ليس الثانية، املرحلة هذه يف التعقل، أن عىل تتعقل»، كي «آمن نقول:
النفس ووجود وصفاته، هللا كوجود للربهان قابل طبيعي هو ما منها فإن القضايا،
عىل بصدده العقل عمل يقترص للطبيعة، فائق هو ما ومنها وخلودها، وروحانيتها
أخرى جهة من معقول شبه املوضوع ويحيل جهة، من الظاهرية املحاالت يبدد تفسري
من النوعني هذين عىل عنده عديدة والشواهد الطبيعة، يف ومثال صورة من له يجد بما
هنا ونثبت لفلسفته، املخصص الفصل هذا يف األول النوع عىل منها الكثري أثبتنا التعقل،
املسائل أعوص الثالوث، مسألة معالجة يف طريقته هو الثاني، النوع عىل مشهوًرا شاهًدا
يحل ثم الكنيسة، آباء وعن املقدس الكتاب عن أخذًا العقيدة بتحديد يبدأ البحتة، الدينية
عىل والقول الفكر إلدارة طبًعا رضوري القسم هذا االعرتاضات، عىل ويرد اإلشكاالت،
عن يبحث ثم املفيدة، واالستطرادات العميقة باملوضوعات حافًال جاء وقد محدد، معنى
اإلنسان؛ يف إال صورة من يجد فال ما، تعقًال الرس هذا تعقل عىل تعني للثالوث صورة
ذاكرة اإلنسانية النفس ففي باهلل، شبًها املنظورة الخالئق أقرب الناطقة بنفسه ألنه
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متعقلة النفس هو والعقل معلومة، بحقائق متحلية النفس هي الذاكرة وإرادة، وعقل
عىل القوى هذه من قوة كل نذكر إننا محبة، النفس هي واإلرادة املجردات، متصورة أي
يف متحدة فهي األخريني، القوتني دون إحداها نستخدم ال ولكنا مختلفة، أوقات ويف حدة،
ذاتها، تعلم النفس فإن القوى: هذه أفعال من مأخوذة ثانية صورة وثمة واحد، جوهر
إن بل واحدة، وماهية بينها، فيما متساوية ثالثة فهذه بذاتها، وعلمها ذاتها، وتحب
فبالصورة ثالثة، صورة يعطينا الذاكرة، أو وباملخيلة الظاهرة بالحواس الحيس، اإلدراك
النفس بفعل االثنني واتحاد الحارض، اآلن يف وإدراكها املخيلة، يف أو العني يف املقبولة

املدركة.
الوجود يف تنظر التي املسيحية» «الفلسفة يؤلفان التعقل من النوعان وهذان (ه)
لم بالذات، متمايزان واإليمان العقل بأن علمه مع فأوغسطني، إلينا، هللا أوحى ما عىل
عىل تظهرنا كلية حكمة يف بينهما جمع ولكنه التمايز، هذا استبقاء يكفل مبدأ يضع
املسيحية. هي إليها، للبلوغ بالوسائل وتمدنا الحقة، غايتنا عىل وتدلنا الوجود، حقيقة
هللا، وجود فيه بما كله، اإليمان مضمون عىل القول هذا وينطبق تتعقل»، كي «آمن إذن
يوجد ليس قلبه: يف «يقول الذي األحمق مخاطبة أوغسطني رأي يف األوىل، الخطوة فإن
التي املقدسة الكتب بصدق وإقناعه النبي، لداود ١٤ املزمور مفتتح يف جاء كما إله»
قيمة من باهلل لإليمان ما بيان يف رشع بها باإليمان منه فاز ما إذا حتى هللا، وجود تعلم
وعلمه ذاتية، قيمة من هللا وجود عىل العقيل للدليل بما أوغسطني علم مع هذا عقلية،
وهي هللا، إىل النزاعة النفس هللا وبعد اإليمان، توسط دون هللا وجود عرفوا الفالسفة بأن
الحكمة تتم والنفس هللا وبمعرفة ذاكرة، مريدة، وعاقلة، روحية إنها حيث من هللا صورة
فليس العالم أما وبالنفس، باهلل العلم سوى يطلب ال إنه أوغسطني: قال وطاملا الواقع، يف
بعض يحقق هللا أثر هو وإنما واإلرادة، العقل من خلو مادي إنه حيث من هللا، صورة
أو هللا»، «مدينة وأخريًا النفس، بعد فيه فينظر به، خاص نحو عىل اإللهية الصفات
املذهب. سنعرض الرتتيب هذا وعىل للمسيحية، وفًقا االجتماع مبادئ أو اإلنسانية، مصري
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اليقني (4)

الشك موقف أن فيه يبني سلبي قسم قسمني: إىل للشك أوغسطني مناقشة تنقسم (أ)
موضوعية. حقائق يقينيٍّا إدراًكا ندرك أننا فيه يثبت إيجابي وقسم متناقض، مرسف

إال ينهض ال والجنون األحالم بتخاييل االحتجاج إن يقول: األوىل الجهة فمن (ب)
إىل رجعنا إذا الحواس مدركات من لالستيثاق سبيل ذلك مع ولنا املحسوسات، بصدد
أن بإمكاننا أن فنعلم املحسوسات، يف اليقني رشائط نعني بالعقل فيها، العقل حكم
عنه، غريبًا عنًرصا لإلحساس نضيف أال عىل حرصنا إذا صادقة أحكاًما بشأنها نصدر
الحقيقة وجود يف يشك الذي إن ثم — حسابها الحواس فيها تعمل التي لألحوال وحسبنا
من انتقلنا وإذا — دعواه ينقض الصدق وهذا صادقة، له تبدو بقضية شكه عن يعرب
عن عبارة دائًما فهو فعل كل ألن التام؛ بالجمود يقيض الشك وجدنا العمل إىل النظر
ما إذ يقولون، كما االحتمال يكفي وليس رش، كذا أو خري كذا أن هي موجبة قضية وضع
الحقيقة؟ إىل بالقياس يقاالن إنما والشك االحتمال أليس االحتمال؟ لتمييز القاعدة هي
من مطلقة ظرف، كل عن مستقلة حقائق هناك إن يقول: الثانية الوجهة ومن (ج)
إن مثل املنطقية، القوانني منها متعسف، فيه تعسف مهما الشك إليها يتطرق ال قيد، كل
الحقائق ومنها الكاذبة، هي لها املناقضة القضية وإن كاذبة، ليست الصادقة القضية
والخلقية، الفلسفية الحقائق ومنها معروف، كثري وغريها ،٩ = ٣ × ٣ مثل الرياضية،
والتسليم الوجوب، هذا بالطبع يرى العقل فإن والسعادة، الحكمة طلب يجب قولنا: مثل
لألعىل، األدنى إخضاع يجب قولنا: ومثل الحكمة، لفضيلة وتعريف بالواجب تسليم به
لفضيلة ترجع حقائق وتلك حقه، حق ذي كل وإعطاء باملساواة، املتساويات ومعاملة
املبدأ هذا مراعاة ويف منه، وأعىل الزائل من خري الدائم أن العقل يرى وكذلك العدالة،
يف ألم كل واحتمال يشء بكل املخاطرة تجب أنه أيًضا املؤكد ومن العفة، فضيلة تقوم
عند العقل يف رضورية األحكام هذه جميع الشجاعة، فضيلة وتلك الحقة، الخريات سبيل

النوم. يف يغطون كانوا ولو الناس جميع
لالرتياب سبيل ال بيقني ليشعرهم الشكاك، عىل أوغسطني يعرضها حقيقة وثمة (د)
فيقول شتى، أشكال عىل ويذكرها فيها يلح وفكرنا، وجودنا حقيقة هي تلك بحال، فيه

موجود؟ أنك تعرف هل نفسه، يعرف أن يريد الذي «أنت موضع: يف
ذلك. أعرف –

تعرف؟ أين من –
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أدري. ال –
مركبًا؟ أو بسيًطا نفسك تحس هل –

أدري. ال –
تتحرك؟ أنك تعلم هل –

أعلم. ال –
تفكر؟ أنك تعلم هل –

أعلم.» –
إذا إنك إذ الخطأ، تخىش أن يمكن ال وجودك تؤكد «حني آخر: موضع يف ويقول
يقولون إذ األكاديميني أخىش «لست املعنى: بنفس ويقول موجود»، فأنت تخطئ كنت
يمكن فال موجوًدا يكن لم ومن موجود، فأنا مخطئًا كنت إذا مخطئًا؟ كنت وإذا يل:
أنه يعلم وهو شكه، موضوع يذكر وهو يحيا، فهو يشك كان «إذا وأيًضا: يخطئ»، أن
ينبغي ال بأنه يحكم وهو يعلم، ال أنه يعلم وهو يفكر، وهو اليقني، يطلب وهو يشك،
يف يشك أن يمكن ال شكه، موضوع يكن مهما يشك، فالذي روية، دون بيشء التسليم
ماثلة والحقيقة فعًال، مستحيل املطلق فالشك الشك»، يمكن ال بدونها التي األمور تلك

بالرضورة. العقل يف

هللا (5)

صادف مما بالرغم قط هللا وجود يف يشك لم أنه «االعرتافات» يف أوغسطني يخربنا (أ)
حياته، محور كانت كما مذهبه من املركز نقطة هللا فكرة احتلت وقد اعرتاضات، من
جانب ومن األهواء، من بدافع إال ينكر ال الوضوح جد واضًحا هللا وجود يرى كان فقد
عليه واتفق الناس إجماع عليه انعقد بديهي باستدالل واضًحا يراه كان ا، جدٍّ قليل نفر
من فيها وما األرض إىل «تنظر قوله: منها عنده، كثرية عليه واألمثلة الفالسفة، أفاضل
بذاتها، القوة هذه عىل حاصلة تكون أن املمتنع من كان وملا تسائلها، وكأنك وجمال، قوة
بتغريه نفسه العالم «إن وقوله: الذاتية»، بقوتها توجد أن يمكن لم أنه حاًال تدرك فإنك
يذكر وأحيانًا مصنوع»، أنه صمت يف يعلن البديعة، وبأشكاله عجيبًا تنظيًما املنظم
إذ مخلوقتان، أنهما تعلنان واألرض «السماء فيقول: االستدالل هذا يف املضمر السبب
يعني سابًقا» فيه كان وقد إال يشء املخلوق غري يف يكون أن ويستحيل تتغريان، إنهما
مخلوق، غري يكن فلم له يكن لم يشء عىل حصل تغري إن ألنه ثابت؛ املخلوق غري أن
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مطبًقا، جنونًا اإللحاد يعترب نراه لذا مخلوقتان، إذن فهما تتغريان، واألرض والسماء
نفر حال كل عىل وإنهم شهواتهم، بسبب هللا وجود ينكرون إنما امللحدين إن ويقول:

به. يعتد ال يسري
مناقشة يف إليها انتهى التي الحقيقة فكرة إىل يستند به ا خاصٍّ دليًال له أن عىل (ب)
يراها وهو يؤلفها، وال العقل يستكشفها اختالفها عىل الحقائق أن مؤداه: وهذا الشك،
وليس بذاتها، قائمة بحقيقة إال الرضورة وهذه الثبات هذا يفهم وليس رضورية، ثابتة
من أسمى جوهر فهي ويتأخر، يتقدم ناقص منفعل ألنه الحقيقة؛ تلك اإلنساني العقل
النفس يف يبدو مما تصعد التي األفالطونية املشاركة عىل قائم الدليل هذا هللا، أي العقل،
وأوغسطني بذاته، قائم مثال إىل ووحدة، ونظام وجمال وخري حكمة من الطبيعة أو
معنى ولكن وأفلوطني، أفالطون فعل كما الغرض، لهذا بالفعل املعاني هذه يستخدم
النفس أن الدليل خالصة فإن مبارشة، هللا إىل اليقني من مطرًدا سريه يجعل الحقيقة
إال ا حقٍّ يشء ليس أن عىل اعتماًدا الحقيقة، بإدراك هللا تدرك ثم تفكر، إذ الحقيقة تدرك

وهكذا. بالذات، بالخري إال خريًا يشء ليس أن كما بالذات، بالحقيقة
يوجد الخالق أن ذلك عىل والدليل الحقائق، جميع حاوية بالذات الحقيقة (ج)
أدنى كان وإال عنه خارًجا املعقوالت يشاهد أن يمكن وال معقوالتها، مثال عىل األشياء
العالم أو األفالطونية املثل أوغسطني يجمع وبذلك ذاته، يف يشاهدها أن بد فال منها،
املثل جعل إذ أفالطون، لها استهدف التي املحاالت فيتفادى اإللهي، العقل يف املعقول
أنه يعتقد كان بل جديد، هذا موقفه أن يعلم يكن لم أوغسطني ولكن بأنفسها، قائمة
يتأمل وهو يصنع الصانع يصور أفالطون أن والواقع وأفلوطني، أفالطون مع فيه متفق
الصادرة وباملوجودات بذاته العلم الواحد» أو «األول عن ينفي أفلوطني وأن غريه، شيئًا
النظر أنعم ولو الثانية، املرتبة يف هو الذي الكيل العقل يف املعقولة املاهيات ويضع عنه،
بذاته، موجوًدا ليس عنده الكيل العقل دام ما أويل مثل إىل الحقيقة يف ينتِه لم أنه لرأى
معقوًال كان وعاقًال، املعقوالت محل هللا كان ملا أنه هي تقدم، مما تلزم نتيجة وثمة
إحساس أي غري، ليس شعورية حالة أفلوطني عند بينما تعقله، القصوى السعادة وكانت

موضوع. تعقل دون بغبطة
أن هذا يعني فليس صفاٍت، إليه أضفنا وإذا املعاني، محل هللا إن قلنا وإذا (د)
بسيط هللا فإن املخلوقات، يف تحققها نحو عىل فيه متحققة الصفات وأن كثرة، هللا يف
تسميته من االحرتاز يجب بل اإللهي، الجوهر عني هو فيه نتصوره وما البساطة، كل
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واألليق منه، متمايزة أعراض أو لصفات موضوع هللا أن إىل الفكر يذهب لئال جوهًرا،
إىل املوجود هو وهللا الوجود، معنى سوى يتضمن ال اللفظ هذا ألن «الذات»؛ نقول أن
يكون أن دون ما كمال عىل الحاصل إن إذ ذاته، عني صفاته تكون أن بد فال حد، أعظم
كماله فيكون يفقده، أن ويمكن كله، يستغرقه وال فيه، مشارك فهو الكمال، ذلك هو
ال (مثًال) «عظيم فاهلل وإذن بعض. من بعضها متمايزة كماالته وتكون منه، متمايًزا
والعقل الحياة إىل باإلضافة يقال وهكذا ذاته»، عني هي بعظمة بل له، مغايرة بعظمة
تتحد ثمة ومن اإللهية، بالذات إلهية صفة كل تتحد النحو هذا وعىل والقدرة، والسعادة

بينها. فيما الصفات
حديثنا وأن اإلدراك، تمام ندركه أننا ذلك يعني فليس معقوًال هللا كان وإذا (ه)
يصبح وإنما هلل»، ينبغي كما هللا عىل يقال يشء ال أو لفظ «ال بالتواطؤ: عليه ينطبق عنه
«الغضب» ذلك مثال عميًقا: تحويًال معناه تحويل بعد ما نحو عىل هلل مالئًما اللفظ
«الغرية» ومثل فينا، الحاصل االضطراب دون العقاب عىل القدرة سوى هللا يف هو فما
يحدث بيشء هللا علم سبق سوى هو فما «الندم» ومثل مجردة، العدالة سوى هي فما
يف نشاهد ما دون شاملة ثابتة حقيقة بهاء سوى هو فما «العلم» ومثل يشء، بعد
بعض عىل واقتصار تذكر ومن فكرة، إىل فكرة من وانتقال تغري من اإلنساني العلم
يالزمه ما مدلولها من نستبعد أن برشط هللا عىل للداللة تصلح فاأللفاظ املوضوعات،
بحيث عنه، التعبري محاولة دون هللا يف التأمل لنا يتاح وحينئذ املخلوقات، يف نقص من
وإن له، تسميتنا من حقية أكثر هلل تصورنا «إن الجامعة: العبارة هذه يف موقفنا يتلخص
من والتشبيه التجسيم بني الحق املوقف هو وهذا له»، تصورنا من حقية أكثر هللا وجود
الهندسية، النقطة بمثابة هللا يجعل الذي أفلوطني طريقة عىل املطلق التنزيه وبني جهة،

أخرى. جهة من

النفس (6)

كقوة ذاته يدرك حتى وجوده الفكر يدرك إن فما الفكر، وجود من الزم النفس وجود (أ)
فعل من الفكر يكون أن ومحال الحياة، مراتب أرفع بل حياة، التفكري إن حيث من حية،
متمايزة»، أشياء هي متمايزة جوهرية خصائص لها نعرف التي «األشياء فإن الجسم،
من معلوم الفكر بينما بالحس، خارج من معلوم الثالثة، األبعاد يف ممتد جوهر والجسم
والعقل الحس يف مًعا توجد تصوراتنا أن من يتبني كما ممتد وغري نفسه، بالفكر باطن
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تنتج أن أخرى، مادة أية أو الدم أو املخ أو النار أو للهواء يمكن هل حيًزا، تشغل وال
ال ألنه إليها، وما املواد تلك وجود يف يشك أن يستطيع الفكر إن واإلرادة؟ واإلدراك الحياة
ولكنه الجسم، من الفكر فليس نفسه، يف يشك أن يستطيع وال نفسه، يف منها شيئًا يجد
هذا مجرد، املدرك املبدأ أن عىل يدل فإنه املجردات، إدراكنا ذلك إىل يضاف آخر، مبدأ من
نفوس لوضع رضورة وال اإلنسان، أفعال بجميع تقوم وهي الناطقة، النفس هو املبدأ
الحيوان أما نفًسا، النبات يف الحياة مبدأ لتسمية رضورة وال أفالطون، فعل كما ثالث

قدره. عىل نفس فهي الحسية، ألفعالنا مماثلة أفعاًال له ألن نفس؛ فله
أن كما منقسمة غري واحدة تجعلها روحانيتها هللا: صورة اإلنسانية النفس (ب)
وليس ثالوث، هللا أن كما وحدتها يف ثالثية تجعلها والذاكرة واإلرادة والعقل واحد، هللا
متغرية النفس أن عىل مختلفة، لها أفعال هناك وإنما منها، متمايزة قوى النفس يف
للنفس نضيف فهل املادة: التغري وموضوع موضوع، يف يتم والتغري مخلوق، كل مثل
فرض بمثابة وتركه عنه، يجب لم ثم أوغسطني ألقاه سؤال روحية؟ مادة من رضبًا
واملوجودات جهة، من هللا وبني بينهم الفرق ويف املالئكة، يف النظر بمناسبة ألقاه محتمل،
املثابة وبهذه مخلوقني، كونهم يف هللا عن يفرتقون أنهم وارتأى أخرى، جهة من الجسمية
تأملهم أن يف الجسميات عن ويفرتقون للتغري، موضوع عىل وحاصلني بالطبع متغريين
ثمة من ويجعلهم دائًما، فيهم والصورة املادة اتحاد فيجعل بالفعل تغري دون يثبتهم هلل
القطع عن توقف ولكنه وتغريها، النفس مسألة هنا يثري أن طبيعيٍّا وكان الزمان، خارج
املسألة يف سيبتُّون بل بعد، فيما األوغسطينيون يتوقف ولن وصورة، مادة من برتكيبها

السبِب. ولَِعنْيِ املالئكة، بصدد هو بت كما باإليجاب
الشائعة اآلراء نقد امليسور من يكن وإن الحل عسرية مسألة النفس؟ أصل ما (ج)
يستلزم القول هذا هللا، ذات عن صادرة النفس إن املانويني: قول اآلراء هذه من فيها،
باطلة، النتيجتني وكلتا كالنفس، متغري هللا أن أو كاهلل، ثابتة النفس أن إما اثنتني: إحدى
وتعود األرض إىل هبطت قديمة النفس إن الفالسفة: من وغريه أفالطون قول ومنها
سابقة، حياة نذكر ال فإننا وللعقل، للشعور معارض خرافة حديث وهذا بالتناسخ، إليها
تامة، مغايرة من الطرفني بني ملا نباتيٍّا أو حيوانيٍّا جسًما النفس تتقمص أن ومحال
يبطالن الرأيان وهذان حيوانية، نفس من أو مادية، بذرة من تولد النفس أن ومنها
أن املقدس الكتاب من الواضح نصطنع؟ حل فأي ثابتة، وهي اإلنسانية النفس روحانية
يميل أوغسطني كان بالتوالد؟ عنها صدرت النفوس إن نقول: فهل آدم، نفس خلق هللا
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عىل خطًرا فيه ووجد التوالد، هذا يكون كيف يَر لم ولكنه القول، بهذا لألخذ ظاهًرا ميًال
جسم يف لتحل حدة عىل نفس لكل هللا خلق بإمكان يعتقد أنه كما اإلنسانية، الشخصية
كتاب من يبدو كما حياته طول مرتدًدا ظل وقد الرأي، بهذا يتقيد لم ولكنه املولود،

«االستدراكات».
الخلود إن النفس، مصري مسألة يف يرتدد، أن يمكن يكن ولم يرتدد، لم ولكنه (د)
خلود كتاب يف أوغسطني أن عىل للجسم، مباينًا روحيٍّا جوهًرا النفس كون من ثابت
أن األول: «فيدون»، يف واردين ألفالطون دليلني فيهما يحتذي دليلني يقدم النفس،
أفالطون وكان — فاسدة غري فالنفس الحقيقة، محل والنفس طبًعا، فاسدة غري الحقيقة
والدليل بها. شبيهة تعقلها التي النفس تكون أن بد فال ثابتة، بسيطة املثل إن قال:
للموجودات وليس بالذات، املوجود من وجودها قبلت أنها ذاتها تدرك النفس أن الثاني:
وكان — وجودها النفس يسلب حتى وجود لالوجود وليس الالوجود، سوى ضد بالذات
املاهية تقبل وليست بالذات، الحياة يف مشاركة فهي حياة، النفس إن قال أفالطون
االشتهاء من مستمد آخر دليل وله املوت. وهو ضدها النفس تقبل أن يمكن فال ضدها،
دوامها، السعادة رشط أن أ] ،٣ أوغسطني، [القديس رأينا فقد للسعادة، الطبيعي

دائمة. تكون أن يجب رضوريٍّا طبيعيٍّا طلبًا الدوام تطلب التي فالنفس
طريقة عىل ذاته، يف ا تامٍّ مفكًرا جوهًرا النفس يصور أوغسطني كان وملا (ه)
جد أمر والجسم النفس اتحاد إن يقول: بالجسم، اتصالها تفسري يف حار فقد أفالطون،
يرتبط أن يمكن كيف نفسه، اإلنسان هو االتحاد هذا أن مع اإلنسان، يدركه ال عجيب،
الجسم يف تعمل مما بكثري النفس جهل نعلل وكيف يحييه، لكي بجسم روحي جوهر
واملانويني: أفالطون قول ينبذ ناحية فمن موقفني، بني أوغسطني يرتدد مدبرته؟ وهي
بالذات، رديء يشء وإنه سجن، أو لها غالف الجسم وإن فحسب، النفُس اإلنساَن إن
من قًرسا مركب اإلنسان أن تعني األقوال هذه فإن خطيئة، عىل عقاب به اتصالها وإن
فيه ونفخ جسمه هللا صور طبيعي كائن أنه تعلم املسيحية بينما متنافرين، جوهرين
بالبعث، لآلخر الواحد سريدهما أنه وأعلن العقاب، هو باملوت انفصالهما وجعل النفس،
ويرى الجسم، يف تحيا ألن طبيعيٍّا ميًال النفس يف يستكشف إنه أوغسطني؟ يصنع فماذا
شخصني يؤلفان ال والجسم النفس «إن ويقول: وحياته، صورته تمنحه التي هي أنها
أن دون الظاهر» «اإلنسان هو والجسم الباطن» «اإلنسان هي النفس واحًدا»: إنسانًا بل
الجسم، من معينًا جزءًا النفس محل وليس نفًسا، الجسم يصري أو جسًما، النفس تصري
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حني أنه من وظاهر النفس، بساطة من الزم وهذا كله، الجسم بل القلب، أو كالرأس
النظرية من هنا يقرتب فأوغسطني كلها، النفس بذلك تعلم الجسم من جزء أدق يحس
االتحاد يفرس أخرى ناحية من ولكنه طبيعيٍّا، كائنًا اإلنسان تعترب وهي األرسطوطالية،
أقرب وهما والنار، الهواء بواسطة فيه قدرتها ومزاولة للجسم، النفس «انتباه» بأنه
شاهًدا وسنرى األفالطونية، النظرية من يتحرر فلم — الروحانية إىل الجسمية العنارص

الحسية. املعرفة عىل الكالم يف ذلك عىل

املعرفة (7)

األوىل فأما معنوية، وأخرى مادية، مدركات املدركات: من نوعني عىل املعرفة تشتمل (أ)
بحتة، جسمية التغريات هذه الجسم، يف الحادثة للتغريات النفس انتباه من فناشئة
ألن النفس؛ يف تأثريًا الجسم انفعاُل ليس إذ وحدها، النفس فعل وهو اإلدراك يعقبها
االنفعال ولكن أفلوطني، وعند أوغسطني عند مطرد مبدأ وهذا األعىل، يف يؤثر ال األدنى
أما تدبريه، حسن لتكفل فيه، تغري كل الجسم يف حارضة وهي للنفس الجسم من نداء
اإلدراك قيمة وما مغايرة؟ من بينهما ما عىل الجسمي، التغري بتنوع اإلدراك يتنوع كيف
ولكن األفالطوني، املذهب يف عنهما اإلجابة تمكن ال سؤاالن فهذان األشياء؟ عىل الداللة يف
قوله: عىل «االستدراكات» يف نفسه يؤاخذ فرتاه النهاية، إىل برأيه يستمسك أوغسطني
أما جسمي، فعل اإلحساس أن يعتقدون للذين يجوز هذا إن ويقول: ترى، العني إن
كان إذا فيقول: املادية ضد دليًال ذلك من ويستخرج فكر، اإلحساس أن فيعتقد هو
وفاته — اإلحساس يف النظر منذ النفس إىل بلغنا فقد جسمية، ال وظيفة األجسام إدراك
أن صح إذا وأنه الحاس، للعضو مفارقتها تستلزم ال لإلحساس النفس رضورة أن

أيًضا. الحيوان عىل هذا انسحب للجسم، مفارقة نفس فعل اإلنسان يف اإلحساس
عىل نصدرها التي واألحكام واملالئكة، والنفس هللا فمثل املعنوية، املدركات وأما (ب)
من ألحكامنا ما نفرس كيف باالستدالل، نعرفها الروحية املوجودات والروحيات، املاديات
إن ثابتًا؟ اإلنساني العقم وليس ثابت، يشء املخلوقات يف وليس والرضورة، الكلية صفتي
الرضوري الكيل الحكم إن أسلفناه: ما بعد هني وحلها الحقيقة، مسألة إىل تعود املسألة
الذي الحقيقي «النور هو الباطن» «املعلم هو هللا هللا، من إرشاق بفضل عنا يصدرها
وهكذا إنجيله، مفتتح يف يوحنا القديس يقول كما العالم» هذا إىل آت إنسان كل ينري
من ولكن واحد آن يف ونتيجة مقدمة اآلية هذه فتبدو عنه، صدرنا الذي الوحي إىل نرجع
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يف الحال هو كما بالعقل، مربهنة ونتيجة باإليمان، مسلمة مقدمة هي مختلفتني: جهتني
مذهبه. قضايا جميع

كبري شأن لها وسيكون أوغسطني، عن املشهورة اإلرشاق نظرية هي تلك (ج)
عند اإلرشاق ونظرية الفعال العقل يف أرسطو نظرية عىل يقفون حني املدرسيني عند
الجزئية املعاني هللا يف ونرى هللا، نرى أننا إىل فيذهب مالربانش وسيتقلدها اإلسالميني،
ضوء يف املاديات نرى أننا «كما بالفعل: أوغسطني قال وقد الرضورية، واملبادئ والكلية
ال ضوء يف املعقوالت ترى أن تستطيع بحيث الناطقة النفس خلقت فكذلك الشمس،
و«إن املادية»، مصنوعاته من أكثر لنا مرئي هللا «إن أيًضا: وقال عليها» يرشق جسمي
معناها فإن مجازي، بمعنى عنده مرسلة وأمثالها األقوال هذه ولكن النفس»، شمس هللا
هللا هو اإللهي النور كان لو أنه ذلك رصيًحا: رفًضا يرفضهما نتيجتني يستتبع الحريف
اآلجلة، الحياة يف ومعرفتنا العاجلة، الحياة يف هلل معرفتنا بني فرق هناك كان ملا نفسه
األشياء نرى كنا ولو األخرى، يف وباملعاينة األوىل، يف باالستدالل هللا نعرف أننا يعلن وهو
االلتفات عن النفس يغني ال اإلرشاق إن يقول: وهو إليها، النظر دون نعرفها لكنا هللا يف
يدركون الذين هم املالئكة وإن لها، املقابلة املعارف فاقد حاسة الفاقد وإن الجسم، إىل
أن كما النفس، ومن هللا من متمايز مخلوق يشء اإللهي فالنور مبارشة، هللا يف املاديات
نور إن إذ اإللهي، العلم يف مشاركة أو عٍل، من مدد هو العني: من متمايز الشمس نور

مستفاد. وجودنا أن كما مستفاد عقلنا

اإلرادة (8)

بإنكار عابئ غري اإلنسانية اإلرادة حرية يؤكد وأوغسطني اإلرادة، املعرفة بعد (أ)
إذن الحرية فليست رفضه» أو ما تصور قبول عىل «القدرة بأنها يعرِّفها وهو أفلوطني،
للحرية رشًطا كان ولو نقص، الرش اختيار ألن والرش؛ الخري بني االختيار عىل القدرة
الحرية عىل دليل وأول الحرية؟ واهبنا وهو حرٍّا هللا يكون ال وكيف حرٍّا، هللا كان ملا
ما أدري فلست يل، ملًكا أريد وال أريد بها التي اإلرادة تكن لم «إذا الوجدان: شهادة
تمنعه عماوة يف واقع وجودها يف يجادل والذي يل»، ملك إنه عنه أقول أن أستطيع الذي
بالحرية نفسها، اإلرادة عن صادرة الكافرة الباطلة حججه حد أي إىل يرى أن من
واإلثابة والذم املدح عىل مجمعون والناس التناقض، معه يحمل وإنكارها الحرية، تنكر
األفعال اختالف الحرية ويؤيد حرية، من أنفسهم يف يشعرون ما عىل بناء واملعاقبة،
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أوامر أن أيًضا ويؤيدها الظروف، عن األفعال استقالل يبني مما متشابهة، ظروف يف
بغري تبعة وال تكليف ال إذ أفعالنا، عن مسئولني نكن لم إذا لغًوا تكون ونواهيه هللا
أفلوطني أخطأ وقد النجوم، لتأثري وال أعمى، لقدر يخضع ال أفعاله، رب فاإلنسان حرية،
اإلنساني، واملستقبل النجوم بني معقولة رابطة توجد فليس بالتنجيم، القول يف وأشياعه

غري. ليس املصادفة قبيل من إال ذلك فما املنجمون صدق وإذا
يف ننظر حاملا ندركه طبيعي قانون هو اتباعه، عليها يجب قانون لإلرادة (ب)
ونظاًما ثابتة ماهية موجود لكل أن عىل يظهرنا النظر هذا فإن األشياء، ويف أنفسنا
يتجه العاقل واملوجود طبًعا، غايته إىل يتجه العاقل غري املوجود غايته، إىل طبيعيٍّا وميًال
يستحيل إذ الرتتيب، هذا احرتام علينا أن لدينا لزم ذلك علمنا ومتى وحرية، بإدراك إليها
ونظامها الطبائع باحرتام أمر إال القانون فما احرتامه، عىل يريدنا ال ثم هللا يضعه أن
يعارضه، ألنه والرشرش النظام، يطابق ألنه خري فالخري هذا وعىل العام، النظام ليتحقق
األسايس واملبدأ العقاب، تستحق رذيلة ومخالفته الثواب، تستحق فضيلة القانون وطاعة
حياتنا تتجه بحيث هلل، العقل وإخضاع للعقل، الحواس إخضاع هو: الخلقي للقانون
يسمعون أنفسهم واملجرمون الطبيعي، الرتتيب هو ذلك ألن هللا؛ عىل الحصول إىل كلها

يفلحون. فال خنقه ويحاولون ضمائرهم، يف القانون صوت
هو الذي هلل تابعة أفعالها فإن األشياء، بطبائع محدودوة الحرية أن وكما (ج)
قضية بمناسبة املسيحيني عامة بني وذاعت القضية هذه برزت وقد مطلق، وحده
دائًما — لإلنسان أن تعلم شيعة وينشئ يذيعها بيالج اسمه راهب قام لها، مناقضة
فإن إلهية، لنعمة احتياج دون يفعله، وأن الخري يريد أن — نفسه تلقاء ومن ووحده
هللا جانب من اختيار فال ذلك وعىل فيها، التأثري عديمة اإلرادة خارج ظلت النعمة وجدت
أوغسطني فعارض باملستقبل، هللا علم سبق هنالك ما كل بل مخلوق، كل مصري يقرر
املحال ومن باملستقبل، هللا يعلم أال املحال من أوًال: قال شديدة، معارضة البدعة هذه
الفاعلية العلة وهو بها منفعًال فيكون أنفسها، املخلوقات من املخلوقات أفعال يعلم أن
حرة، تخضع الصالحة اإلرادة أن غري حتًما، هلل خاضعة فهي إرادة كل إن بل األوىل،
خري، فعل لكل رضورية اإللهية النعمة أن ثانيًا: األمة. خدمة تخدمه الرشيرة واإلرادة
األفعال وإعطاء املوحاة، بالحقائق لإليمان أي للطبيعة، الفائق املجال يف خاص وبنوع
يكون بحيث هللا، أفعال أيًضا ولكنها اإلنسان، أفعال األفعال الطبيعة، فائقة خرييتها
مالشية النعمة فليست وقدرتها، بتوجيهها فاعلة لألخرى خاضعة إحداهما علتان لها
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الحرية، ضد حجة باألفعال هللا علم سبق وليس الخري، لفعل معونة هي وإنما للحرية،
يتوقع هللا إن الحرية، صفة عنه يرفع ال محقًقا، توقًعا كان ولو الحر، الفعل توقع فإن
واختيارها، اإلرادة ميل عن صادًرا حرٍّا الفعل يتوقع وهللا الفعل، سيكون وإذن الفعل،
بالذات، الخري هو هللا إن اإلرادة؟ تشكو أن يمكن مما مختاًرا، حرٍّا الفعل سيكون وإذن
به نعلم العقل هللا أعطانا هذا وألجل املطلوب، هو والخري للخري، إال املخلوق يوجه وال
وكلما الحرية، مبدآ واملحبة والعقل املعلوم، الخري إىل بها نميل املحبة وأعطانا الخري،

حرية. اإلرادة ازدادت الرش من وتحررنا العقل هدى طاوعنا
إلينا باإلضافة خري ألنه واجبًا؛ كونه فوق مشتهى موضوع الخلقي والقانون (د)
فتتالقى واجبًا، كونه ملجرد ال لذاته طلبه إىل يدفعنا بذلك وهو ذاته، يف خريًا كونه فوق
الوصايا عىل يقترص إنه قلنا واجب هو حيث من إليه نظرنا إذا بل هللا، وإرادة إرادتنا
وجدناه مشتهى هو حيث من إليه نظرنا وإذا العام، النظام دائرة يف تحرصنشاطنا التي
ليس إذ العبارة، بدقيق واجبة غري الكاملة الحياة فإن له، حد ال مجاًال أمامنا يفتح
والفضيلة لها، مندوب إليها مدعو اإلنسان ولكن الظروف، كل يف للكل مقدوًرا الكمال
الفضائل: سائر تتضمن وهي لنا، غاية نفسه واملعني النظام واضع هللا محبة الكربى
تجعلنا إنها حيث من الفطنة وهي الخري، قمة إىل الوصول إنها حيث من الحكمة فهي
إنها حيث من العدالة وهي باهلل، اتحادنا قوة بفضل الشجاعة وهي هللا، خال ما كل نحذر
لغاية وسائل إال ذاتها حد يف الفضائل ما أو متطابقتان، والفضيلة فالسعادة النظام، فوز
غايات نصبت إذا فإنها والرواقيون، األبيقوريون اعتقد كما غايات وليست منها، أبعد
وال مقنعة، ولذة كربياء انقلبت رذائل، انقلبت الحقة، الغاية وبني بينها الصلة وقطعت
كانت أن بعد املوت لتشتهي النفس إن حتى اآلجلة، الحياة يف إال الكاملة السعادة تتحقق
من إليه تصل كما اإلرادة، طريق من هللا إىل النفس تصل وهكذا — الخوف أشد تخافه
متني. عقيل أساس عىل األخالق وتقوم رضورية، الواجب فكرة تربز وهكذا العقل، طريق

العالم (9)

العالم ليس العالم، يف النظر يأتي باهلل، وصلتها النفس ويف هللا، يف النظر بعد (أ)
تتألق هللا أثر ولكنه والروح، املادة بني املماثلة أو الشبه النتفاء كالنفس، هللا صورة
نقصه بسبب متفاوتة ناقصة والجمال، والخري والحقيقة كالوحدة اإللهية، الصفات فيه
وحدة بني فرق ثمة ولكن بماهيته، واحد فهو موجود كل أن وذلك موجوداته، وتفاوت

41



الوسيط العرص يف األوربية الفلسفة تاريخ

وإن بحال تنقسم ال التي النفس وحدة وبني جسم، هو بما للقسمة القابل الجسم
ماهيته، يحقق إنه حيث من حق فهو موجود وكل مختلفة، أفعاًال أو قوى فيها ميزنا
بالذات، للحقيقة مشابهتها يف تقوم املوجودات فحقيقة اإللهية، الذات املاهيات ومحل
واحدة ما ماهية وألنه املعدوم، من خري واملوجود موجود، ألنه خري؛ فهو موجود وكل
مظهر هي األجزاء بني الوحدة أو التناسق إن حيث من جميل فهو موجود وكل متناسقة،
الجمال، تولد الوحدة تولد التي فاملشابهة صناعيٍّا، أو كان طبيعيٍّا اليشء، يف الجمال
وإىل النفس بعد ولكن هللا، لتأمل وسيلة كان لذا جميل، خري حق واحد جملته يف والعالم

أقل. حد
أفلوطني إليه ذهب كما أزليٍّا، رضوريٍّا صدوًرا هللا ذات عن صادًرا العالم وليس (ب)
محدوًدا يصري منها جزءًا وأن تتجزأ، اإللهية الذات أن يعني القول هذا إن واملانويون،
حر، بفعل العدم من املوجودات خلقت فقد وإذن كامل، ثابت متناه ال بسيط وهللا متغريًا،
كما الخلق، قبل يفعل هللا كان عما السؤال إن أزليٍّا، العالم ليس أن أيًضا ذلك عىل يدل
بال أزيل وفعله أزلية، هللا إرادة فإن تحته، طائل ال عبث العالم، حدوث عىل الرد يف يقولون
إن حيث من العالم، بوجود الزمان وجد لقد مفعوالته، يف إال وبعد قبل يوجد وال منازع،
ولكنه متناهيًا، ال أزليٍّا املتعاقب بكون وليس بالذات، متعاقب وهو الحركة، عدد الزمان
يسألون: ال بالهم وما دائًما، محدود فهو مقدار من له نفرض ومهما بالرضورة، معدود
للمكان وجود ال أن والواقع آخر؟» مكان يف يخلقه ولم املكان هذا يف العالم هللا خلق «لم
عنه، مستقلني ومكانًا زمانًا تتوهم التي هي واملخيلة دونه، للزمان وجود وال العالم، دون
رأى وإنما للوحي، مضادته للعقل مضاد بالخلق، القول مع حتى العالم، بأزلية فالقول
االفرتاض هذا وأن وحسابًا، تقديًرا هللا يف يفرتض أنه لظنه ممتنًعا الحر الخلق أفلوطني
يف يختلفان والحساب التقدير ولكن مستوانا، إىل به وينزل الخالق عىل التغري يدخل

آنًفا. تبني ما عىل والصفات، األفعال سائر تختلف كما واملخلوق الخالق
هذا يف إن أيام؟ ستة يف التوايل عىل األشياء هللا أوجد هل الخلق؟ كان كيف (ج)
عىل الكتاب فهم ينبغي فال الزمان، يف يصنع اإلنساني بالصانع هلل تشبيًها التصور
يذكر أنه ذلك من كأيامنا، ليست فيه الواردة األيام بأن يشهد نفسه والكتاب ظاهره،
واحًدا يوًما وأن شمس؟! بال وليال أيام تكون وكيف الرابع، اليوم يف الكواكب خلق
ما يفوق التكاثر يف الرسعة هذه ومثل األرض، وجه عىل الحيوانات تكاثر زمن يمثل
الخلق عن كف هللا أن يعني السابع، اليوم يف اسرتاح هللا وأن معروفة، قوة من للطبيعة
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أن املراد وليس عاديٍّا، يوًما السابع اليوم فليس وإذن وقتنا، إىل مستمرة الراحة وأن
لتلك تفصيل الستة واأليام لحظة، يف الخلق تم إنما اليوم، نرى ما عىل العالم أحدث هللا

املنقسمة. غري اللحظة
والبعض صورتها، عىل الثابتة الدائمة وهي بالفعل، األشياء بعض هللا خلق (د)
والعنارص والجلد والنور املالئكة تشمل األوىل الطائفة الفاسدة، الكائنة وهي بالقوة، اآلخر
خلقها والحيوان النبات تشمل الثانية والطائفة األول، اإلنسان ونفس والكواكب األربعة
ويبلغها بعنايته يتعهدها أن األرضعىل طني أودعها محسوسة غري بذرية» «أصول يف هللا
عىل ينطوي جيل كل الزمان، مر عىل األحياء أجيال منها فتخرج والظهور النضج إىل
بالقوة بل الكلمة، بمعنى جراثيم كأنها متمايزة ال الدهر، آخر إىل التالية األجيال أصول
تولد من اآلن يشاهد ما نحو عىل مالئمة، ظروف صادفتها كلما وتظهر تنمو والعلية
الجماد عن متولدة ليست وهي الطني، من وخاصة الجماد من والحيوان النبات بعض
وكذلك األحياء، ظهور ألول الطريقة كانت وتلك فيه، كامنة أصول عن بل كذلك، هو بما
به فاتحدت هللا من املحدد الوقت يف أصوله أخرجته ثم أصوله، يف آدم جسم خلق
طني من اإلنسان هللا «صنع التكوين: سفر يف جاء وقد األوىل، اللحظة يف املخلوقة النفس
صنفه» بحسب ثمًرا يخرج مثمًرا وشجًرا بذًرا، يبذر عشبًا نباتًا األرض و«لتنبت األرض»
األرض و«لتخرج األرض» فوق تطري وطيوًرا حية، أنفس ذات زحافات املياه و«لتفض
األحياء يخلق لم هللا أن عىل تدل اآليات هذه وكل أصنافها»، بحسب حية أنفس ذوات
غري واألحداث للموجودات أصوًال وخلق تقدم، كما أصولها خلق أنه إال يبقى فال مبارشة،
وبذلك آدم، ضلع من حواء خروج مثل قدرته، بتدخل منها تخرج املعجزات، أو املألوفة
يفعل ال هللا فإن الطبيعة، عن نعرفه ملا خارقة بل للطبيعة، خارقة املعجزة تكون ال
البادي التناقض يرتفع وبذلك لها، رتبها التي القوانني ينقض وال الطبيعة، ضد شيئًا
واحد، بفعل خلقا واملرأة الرجل إن األول: يقول التكوين: سفر من األولني الفصلني بني
البذري، الخلق يقصد األول فالفصل الرجل، ضلع من استخرجت املرأة إن الثاني: ويقول
نطقت، التي األتان واقعة نفرس أخريًا وبذلك هللا، لدن من جديًدا تدخًال يروي والثاني

معجزات. من ورد مما ذلك وغري أورق، الذي اليابس والغصن حبلت، التي والعاقر
جعلوها الرواقيني عند البذرية األصول نظرية وجد قد أوغسطني كان أجل، (ه)
فجعلها الكلية، النفس يف وضعها أفلوطني وعند العالم، مادة يف الحال اإللهي العقل يف
تفسري بإمكان تسليمه مع التوراة، تفسري إىل بها وقصد السفيل، العالم من جزءًا هو
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الكتاب حرف باحرتام إال يقيده وال التكوين، سفر ملفرس واسعة حرية يرتك فإنه آخر،
لالعتقاد معقوًال تفسريًا أيًضا النظرية هذه وجاءت موىس، فكر عن التعبري ادعاء وعدم
وتختلف للشمس، التوليد قوة يضيف الذي أرسطو رأي عن تختلف فهي الذاتي، بالتولد
القوى من الحياة بخروج القائلني واملتأخرين املتقدمني فريق رأي عن االختالف كل
األصول فإن واالرتقاء، النشوء مذهب عن كذلك وتختلف فحسب، والكيميائية الفيزيقية
بكل رأيه أوغسطني بني وقد أصل، أي من نوع أي يخرج بحيث متجانسة ليست البذرية
يرجع خاصة وكيفية معينة قوة عىل حاصلة املادي العالم هذا «عنارص قال: رصاحة،
أو تخرج أن يمكن التي املوجودات ونوع منها، كل يستطيعه ال أو يستطيعه ما إليها
فول، من قمح وال قمح، من فول يولد ال أنه يف السبب هو وهذا منها، كل من تخرج ال
تصلح النظرية أن عىل اإلنسان»، من األعجم الحيوان وال األعجم، الحيوان من إنسان وال
هو جديًدا يبدو ما أن حينئذ تبني إنها حيث من — ثبت إن — للتطور معقوًال تفسريًا
يستخرجون إذ التطور، أنصار فيه يقع الذي التناقض فتتفادى فقط، الظاهر يف جديد

األنقص. من واألكمل املصادفة، من والنظام املتجانس، من املتنوع
العالم؟ يف الرش يوجد فكيف بالذات، الخري هللا وكان هللا، صنع العالم كان إذا (و)
نقول: حلها، عىل أفلوطني وأعانه للمانوية، انضمامه منذ أوغسطني شغلت مسألة
الفكرة جديد، حل عىل فحصل جديًدا، تطبيًقا هو طبقها فكرة أعطاه أنه ونعني «أعانه»،
ثمة من هو الخري، عدم وهو الرش، وأن وجود، هو بما خري فهو موجود كل أن هي
تتضاءل األول، املوجود عن صدورها يف املوجودات، أن إىل أفلوطني فيذهب وجود، ال
الناقصة الالمصورة «الالمعينة املادة هي التي األخرية املرتبة إىل تبلغ حتى بالتدريج
أصل وهي بالذات، الرش هي خري، ال ثمة ومن وجود، ال فاملادة كلية»: املنفعة أبًدا
واألمراض، والرذائل الجهل أصل هي بها، املتصلة أو منها املركبة املوجودات يف الرش
إىل األمر آخر مضطر فهو املادة، ضآلة يف يبالغ مهما أفلوطني، أن فريى أوغسطني أما
عىل فهي معينة، ال تكن ومهما األشياء، تركيب يف دخلت ملا وإال ما، وجوًدا اعتبارها
خالف فقد بالذات، ا رشٍّ وجعلها وجوًدا اعتربها ومتى وللتعيني، للصورة موضوع األقل
يكون أن يمكن فال متساوقان، والخري الوجود إن قوله: أحدهما: وجهني، من مذهبه
يمكن ال بحيث بالذات، الخري هو األول املوجود إن قوله: واآلخر: بالذات. ا رشٍّ ما موجود
صادرة هي حيث ومن وجود، هي حيث من خرية فاملادة رش، إىل عنه الصدور ينتهي أن
أو أفلوطني، مع املادة يف وجود، ال هو الذي الرش، يشخص أن التناقض ومن هللا، عن
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إنه أي موجود» هو بما خري هو موجود يف خري «عدم أنه وحقيقيته املانويني، مع إله يف
الرؤية عدم وهو العمى، مثل الفساد، بتفاوت ويتفاوت املوجود، خصائص إحدى فساد
خريًا املخلوق فقدان مكان وعلة السليمة، أعضائه بسائر خري هو إنسان أو حيوان يف
يقول كما هللا، ذات عن صادًرا كان ولو بالذات، له ليست وصفاته وجوده أن هي ما
وال طبيعية الرشور ليست ذلك ومع يفسد، أن أمكن وملا هللا، طبيعة من لكان أفلوطني،
منها العالم خال ولو بالنظام، إخالل إنها أيًضا، أفلوطني يقول كما العالم، يف رضورية

أجمل. لكان
يسمح هللا ولكن هللا، إىل ينسب ال الحالني ويف وطبيعي، خلقي نوعان: الرش (ز)
مصدر عن بحثًا علته عن البحث فليس عدًما، الرش دام ما الخري، منه يستخرج ثم به،
الخطيئة أو الخلقي فالرش املخلوق، يف إال النقص مبدأ وليس نقص، مبدأ عن بل وجود،
يف النظام عدم فهو زائل، خري عىل واإلقبال الدائم، الخري بنبذ الحرية استعمال يف سواء
والحواس، الجسم بسبب تخطئ النفس بأن واملانويني األفالطونيني مع القول إن اإلرادة،
فساد وليس األعىل، يحكم ال األدنى ولكن النفس، يثقل الجسم إن أجل، ظاهر، إرساف
عليها، والعقاب نتيجتها ولكنه األوىل، الخطيئة سبب النفس يف تأثريه وسوء الجسم
واالغتباط والحسد الكربياء خطيئة إنها جسم؟ بال وهو الشيطان خطيئة يفرسون وكيف
لهما وسوس حني بنفسهما باالغتباط يبدآ لم لو ليخطئا وحواء آدم يكن ولم بالذات،
أو الخطيئة، علة فاإلرادة كإلهني، صارا املحرمة الشجرة من أكال إن بأنهما الشيطان
يوجهنا ثبوتية، علة ويتطلب وجود فإنه الخري بعكس إرادتنا، يف هللا محبة عدم الخطيئة
هللا مع بالرشكة الخري تفعل وحينئذ التوجيه، هذا تقبل أن اإلرادة وتستطيع إليه، هللا
عن املسئول هو أََوَليَْس تخطئ؟ حرية هللا أعطانا كيف سائل: سأل وإن فعل، كل مصدر
حني رشيرة رديئة وهي االختيار، عىل قدرة هي حيث من خري اإلرادة أن أجبنا الرشور؟
أن لكمال إنه الخري، خارج الرش يوجد ال أيًضا فهنا تكون، أن ينبغي ما غري عىل تكون
فنساهم هللا من املوضوع النظام الحرة بإرادتنا نراعي وأن باختيارنا، العمل عىل نقدر

إياها؟ هللا يحرمنا أن يمكن كان فكيف الخالق: فعل يف ما نحو عىل
ا رشٍّ ليس وهو زواله، أو كيانها فساد املاديات يف فهو الطبيعي، الرش أما (ح)
منها، املركبات كون العنارص فساد يف البعض: كون البعض فساد يف ألن الكلمة؛ بمعنى
داخل هنا فالفساد آخر، مركب كون أو منها، املؤلف العنارص كون مركب فساد ويف
والرش بعض، إىل باإلضافة بعضها وترتيبها الكائنات تنوع من الناتج العام النظام يف
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عىل تمرد الخطيئة ألن عليها؛ وعقاب الخطيئة أثر ذاته يف اإلنسان يحسه الذي الطبيعي
الحكيم عند فهو فائدة: من يخلو ال ولكنه اإلنسان، كيان يف اضطراب وأثرها النظام،
وعند الحكمة، طريق هو الحكيم غري وعند ثوابًا، له ويستحق وحكمته خربته يكمل

عادل. عقاب هو الرشير

األخالق (10)

السعادة نوع يمثل واملبدأ ونتائجها، بمبادئها أخالقية نظرية الواقع يف إنسان لكل (أ)
إفصاح الفالسفة ونظريات السعادة، هذه إىل املوصلة الطرق تمثل والنتائج يختاره، الذي
لإلنسان أن أفالطون مبدأ عميق، منطقي له وتحليل البرش، سائر صدور يف يختلج عما
ومبدأ الفضيلة، بممارسة إليه ستعود وأنها املعقول، العالم من هبطت روحية نفًسا
وأن باملوت، تنفصل مادية ذرات اجتماع إال هو ما إنسانية نفًسا يسمى ما أن أبيقور
ومبدأ املنشودة، الغاية هو اللذة هذه إىل يؤدي ما كل وأن الجسمية، اللذة يف السعادة
وبالرغم الحياة، ظروف إىل نظر دون والفضيلة الحكمة يف السعادة أن الرواقية املدرسة
عىل القدرة لإلنسان أن تزعم الثالث واملدارس وفنائها، النفس ومادية العالم مادية من

بدء. ذي بادئ حلها يتعني التي الكربى املسألة هي فهذه السعادة، تحقيق
توحي عبارات وأفلوطني أفالطون كتب من نستخرج أن علينا يصعب ال (ب)
مرتدد أفالطون فكر أن بيد الفاضلة، الحياة يزاول كي إلهي، مدد إىل اإلنسان بافتقار
يجاوز وأفالطني بالعكس، توحي عبارات كتبه من نستخرج أن علينا يصعب وال قلق،
يعني فال ذاته، يعلم ال بل العالم، يعلم ال عنده وهللا مذهبه، يف املقبول الحد شك غري من

األخريني. املدرستني يف فلننظر ما، مدًدا يمنحنا وال بسريتنا
يدعي لرجل أمكن كيف ويعجب شديًدا، احتقاًرا أبيقور يحتقر أوغسطني كان (ج)
أمة منها يجعل أن حد إىل املادية الطبيعة عىل وعلوها وعظمتها النفس ينكر أن الحكمة
سعادة إال سعادة وأال األعظم الخري هي الجسمية اللذة أن يزعم أن جرؤ وكيف للجسد،
أبًدا تقنع ال فالحواس تسعدنا، ال اللذة أن عىل لتدل التجربة إن الجسدية، الشهوات
أوغسطني يستشهد وهنا الحياة، عىل وتتمرد دائًما املزيد تطلب ولكنها منها، تناله بما
يستشهد بينة، عن يتكلم فهو شبابه، من فرتة يف أبيقوريٍّا كان فقد الشخصية، بخربته
للجسد، مرتبة النفس أن ال للنفس، مرتب الجسد أن رؤية أوضح يرى إنه فيقول بالعقل
النفس من بل هو، منه آتيًا ليس والحس، والجمال النشاط أي الجسد، يملكه ما فخري
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اإلنسان، يف األهم الجزء هي والنفس وسعادته، هنائه ومركز وعواطفه، صفاته منبع
األخالق. تحديد عند مراعاتها يجب التي وهي

الفضيلة، ألجل الفضيلة عندهم األخالق وجوهر الرواقيون، يفعله ما هذا (د)
املال ويزدري الحظ، ويتحدى تفتح، ال قلعة كأنها حكمته يف منهم الواحد ن يتحصَّ
واللذة والبغض والشفقة املحبة منها سواء االنفعاالت، عن بنفسه ويربأ واملناصب،
بتفوق إذن نسلم واملتاعب، الهموم عليه تراكمت ولو السعادة، قمة يف أنه ويعلن واأللم،
تمام إلسعادنا الكفاية للفضيلة هل قائمة: تظل مسألتنا ولكن األبيقورية، عىل الرواقية
إىل الحقيقة يف فتذهب اإلنسانية، فوق ترتفع أن الرواقية الحكمة تحاول اإلسعاد؟
وليست للطبيعة، مناقض الحساسية عن التجرد فإن املحال، بتكليفها اإلنسانية إعنات
النفس حاولت وإذا النفس، أغوار يف تغوص جذورها ولكن وحده، للجسد االنفعاالت
الروائى الحكيم أن الرأي لهذا املؤيد والواقع ذاتها، إعدام عىل تعمل فإنها وإعدامها كبتها
الحساسية عىل التغلب تستطيع فضيلة من فما الرواقيني، خيال يف إال قط يوجد لم
السعادة تمام سعيًدا يصري أن من للحكيم املانعة واألسباب اإلنسان، كيان من ومحوها
فالسعادة أيًضا، والجسد للنفس الدائم الكامل االغتباط هي السعادة أن أوًال: هي
يف نرغب لذا ويحزننا، حياتنا ينغص انتهائها توقع أن ثانيًا: السعادة. ليست املحدودة
وكيف األبد، وإىل سعداء نحيا أن نتمنى فإننا للسعادة، عنه غنى ال رشط هو الخلود،
عىل تدل للهناء متصلة حاجة وبها الهناء تمام ذاتها يف تجد أن اإلنسانية للنفس يمكن
أن فضيلتها تستطيع ولن حكمتها، تستطيع فلن تفعل فمهما استقرارها؟ وعدم شفائها

ذاتها. يف له وجود ال ما ذاتها من تستنبط
السعادة، إىل الطبيعي نزوعنا تريض ال الجسد وخريات النفس خريات كانت إذا (ه)
اإلقرار الرضوري من العقل يجد وغائية نظاًما الطبيعة يف إن كال، عبث؟ النزوع هذا فهل
غري ويشء رصيح تناقض غايته إىل ينتهي ال الذي الطبيعي فالنزوع كيل، كقانون بهما
سعادتنا وهو األعظم الخري هو رسمدي كامل أعىل بموجود نقر أن إال يبقى فال معقول،
ونحن هللا، هي النفس حياة فكذلك النفس، هي الجسد حياة أن فكما الدائمة، الكاملة
تلقائيٍّا، طبيعيٍّا نزوًعا هللا إىل الحقيقة يف ننزع السعادة، أو الكامل الخري إىل ننزع حني
وأن اإللهية، واإلرادة إرادتنا بني نطابق أن فعلينا هللا، يريده ما نفعل فنحن نفعل ومهما
ال أخالقية فلسفة فإن الواجب، عن معربة قضية إىل الواقع عن املعربة القضية ل نحوِّ
نريد ثم الحقة، السعادة توجد أين بوضوح نرى فقد جزاء، وبدون إلزام بدون تتصور
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وضع قد هللا كان إذا سند، لها يبقى وال للفضيلة حرمة تبقى فال أخرى، سعادة ونختار
قدمنا. كما يحرتم، لكي وضعه فإنما األشياء سائر ويف فينا معينًا نظاًما

عقلية معاينة اآلجلة، الحياة يف املختارين نصيب وهي هللا، معاينة والجزاء (و)
سيكون بعدها، وال الحياة هذه يف ال هللا، ترى أن الجسد لعني يمكن فليس حسية، ال
نستطيع ال حسية إدراكات لهم وسيكون واآلفات، النقائص جميع من محرر جسد لهم
من الناتجة السعادة تصور نستطيع ال أننا كما الراهنة، الحياة يف دمنا ما تصورها
يف التفكري عن النفس وتوقفت الجسد، اضطراب سكن إذا نقول: وقد اإللهية، الرؤية
يضل التي الغوامض من يشء يبَق فلم املعرفة رشوط ارتقت وإذا ذاتها، فجاوزت ذاتها
تلك وأثارت الدنيا، الرؤى وابتعدت ذلك استمر وإذا آن، كل يف اإلنساني العقل فيها
حياة واستمرت الباطنة، األفراح يف وغمرته واستوعبته يتأملها الذي ذلك وحدها الرؤية
الكلمة تحقيق هذا يكون أليس — للعقل عرض الذي اآلن ذلك كان ما عىل لها نهاية ال

إلهكم».2 فرح «ادخلوا القائلة:

املجتمع (11)

ما، لخري يسعى منها كل طوائف، الناس فتفرق آدم، بمعصية األرَض الرشُّ دخل (أ)
قبل التمثيل لشهود يتفق كما بعًضا، بعضهم يجهل أناس من حشًدا املجتمع ليس إذ
اإلعجاب يف التمثيل شهود يشرتك كما والعاطفة، الفكر يف اشرتاك املجتمع وإنما بدايته،
الناس من جماعة الدولة أو فاملدينة معنوية، وحدة منهم اإلعجاب هذا فيؤلف بممثل
امتهان حد إىل الذات محبة محبتان: اإلنسان ويف ما، ملوضوع مشرتكة محبة بينهم تؤلف
املجتمعات سائر إليهما ترجع مدينتان فهناك الذات، امتهان حد إىل هللا ومحبة هللا،
ليست هللا»، «مدينة أو السماوية واملدينة الشيطان، مدينة أو األرضية املدينة البرشية:
كلٌّ ينتمي وإنما املانويون، إليه يذهب كما بالطبع، رشيرة وتلك بالطبع، خرية هذه
يف الواحدة تجاهد هائلة، حرب البداية منذ وبينهما إرادته، بمحض املدينتني إحدى إىل
نهاية إىل مستعرة الحرب هذه تزال ولن الظلم، نرصة عىل األخرى وتعمل العدالة، سبيل
األبدية، بالسعادة الواحدة فتنعم األزمان، آخر يف املسيح بينهما يفصل حتى العالم،

تنطفئ. ال التي النار يف جزاءها األخرى وتلقى

.١٠ فصل ،٩ مقالة االعرتافات، كتاب 2

48



أوغسطني القديس

إىل قايني فمن املسيح: ظهور بينهما يفصل وقتني إىل املدينتني تاريخ ينقسم (ب)
املدينة سياسيٍّا: تتميزان بدأتا املؤمنني أبو إبراهيم جاء وملا مختلطتني، كانتا إبراهيم
ذروتها بلغت حتى اإلنسانية، باقي تشمل األرضية واملدينة إرسائيل، بنو يمثلها السماوية
نحو مًعا تقدمهما من ناشئة ما وحدة تضمهما كانت أنه عىل الرومانية، اإلمرباطورية يف
متصًال تدخًال هللا بتدخل إرسائيل يف يتحقق فإنه التقدم: هذا يف طبًعا تفاوت مع املسيح،
املقصودة غري املشاركة من بيشء الوثنية يف ويتحقق الزمان، بمر وإلحاًحا وضوًحا يزداد
بحيث اإللهية، العناية تدبري عىل بناء وعقليٍّا، سياسيٍّا للمسيحية التمهيد يف املبارشة وغري
جميع فتشمل تجاوزه كانت ثم إرسائيل، شعب يف ماديٍّا تمثيًال ممثلة هللا مدينة كانت
السيايس التمايز ينتهي وباملسيح املسيح، نحو للعالم املوجهة الحركة يف شاركوا الذين
اإلنسانية يف أعضاء لها معنوية وحدة منهما كل وتعود جديد من فتختلطان املدينتني، بني
أنه وكما واملستقبل، والحارض املايض يف املختارين جماعة هي السماوية فاملدينة جمعاء،
يف بل الكنيسة، خارج اآلن يوجد الكنيسة، وتكوين املسيح مجيء قبل صالحون وجد
الكنيسة يف ويوجد مماتهم، قبل لها يخضعون مستقبلون مختارون مضطهديها، عداد
عىل تعمل التي البرشية الجماعة هي الكنيسة ولكن املختارين، عداد يف يكونوا لن كثريون
تحقيقها. يف يؤيدها يزال وما الغاية، لهذه وأسسها هللا وأرادها السماوية، املدينة بناء

يف السماوية املدينة أعضاء ويشارك الراهنة، الحياة يف إذن تلتقيان املدينتان (ج)
ذلك املشاركة، هذه من بالرغم ظاهري االختالط ولكن وأعبائها، األرضية املدينة مزايا
بها ويستمتعون عليها يتنازعون غايات األرضية املدينة أهل عند املادية الخريات بأن
وتحقيق حياتهم لصيانة يستخدمونها وسائل هي السماوية املدينة أهل وعند لذاتها،
وخاضعة الكنيسة من أدنى فالدولة الروحي، والكمال الفضيلة هي التي الحقة الغاية
كانت الفاضلة األخالق بأصول ترشيعها يف اسرتشدت وإذا والغاية. املوضوع باعتبار لها
حدد وقد بينهما، الوفاق وساد لغايتها، العمل يف للكنيسة مساعدة وسالم نظام أداة
قيرص يطلب فحني هلل.» هلل وما لقيرص، لقيرص ما «أعط قال: حني بينهما العالقة املسيح
أو صالًحا الحاكم أكان وسواء باهلل، محبة بل بقيرص محبة ال إياه، املسيح يعطيه ماله
خفيت وإذا هللا، عند من سلطانه أن بولس، القديس بذلك رصح وقد نعلم، فنحن طالًحا
وجود ال إذ سلطه، الذي هو هللا أن نؤمن فنحن الرشير، تسليط يف اإللهية الحكمة علينا
بغًضا ال عليه، املسيحي يأباه وحده هلل هو ما قيرص يطلب وحني املسيحي، عند للصدفة
عىل خوف فال الظلم، تحمل يؤثر بل يثور، ال ولكنه عليه، يأباه باهلل، حبٍّا بل لقيرص

املسيحيني. من الدولة
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تقول فهي الدولة، ملقتضيات مخالفة املسيحية تعاليم بأن البعض يعرتض (د)
ملن ستة وبإعطاء األيرس، الخد بعد للصفع األيمن الخد وبعرض الرش، مقاومة بعدم
كبار يف نقرأ كما األفعال، هذه أكربوا عرص كل يف الناس أن والجواب خمسة، يسأل
يأتيه حني بذلك نعجب فكيف اإلساءة؟ عن بالتجاوز واألقوياء امللوك يمدح ألم الكتاب:
وجهها، عىل فهمت لو املسيحية، أن الحقيقة املسيحيون؟! صنعه إذا ننكره ثم الوثنيون،
والفالح، القوة من أيامها أزهى يف نفسها الرومانية الدولة تعرفه لم بما الدولة عىل عادت
إنها املسيحية؟ املحبة من خري للتآلف ضمان وأي متآلفة، جماعة تكن لم إن الدولة ما
فينقلب الباطن رشه من الرشير وتشفي الظاهر، الرش وتمنع واألثرة، بالحقد تذهب
املعتدي قلب يف الرش ترسخ بمثله العدوان مقابلة بينا للمجتمع، نافًعا مسامًلا طيبًا إنسانًا
أحوال فهناك الحزم، تنايف ال املحبة أن عىل َقاق، الشِّ وتنرش املقاوم، قلب إىل الرش وتدخل
أن دون ولده مع الوالد يصنعه ما ذلك َكِرَه، وإن مصلحته ألجل الرشير تأديب تقتضينا
رشيعة أن يزعمون الذين عىل وما االعوجاج، ليقوَِّم إال يرضب ال أنه إذ محبته، عن يكف
كما وبنني وأزواًجا وقضاة وجنوًدا حكاًما لبلدهم يوفروا أن إال بالدولة ضارة املسيح

عميًما. خريًا أم ا رشٍّ النتيجة كانت إن يروا ثم املسيح، يريدهم
الناس يستكشفه قانون وهو الطبيعي، القانون االجتماعية الحياة أساس (ه)
أال الواحدة رضوريتني: قضيتني إىل كله يرجع فإنه جميًعا، ويحرتمونه بالعقل جميًعا
حقه، حق ذي كل يعطي أن واألخرى به، يُصنع أن يريد ال ما باآلخرين املرء يصنع
فأضحى ذريته، معه وحط إليها، هللا رفعه التي املرتبة عن فانحط ربه، عىص آدم ولكن
فوجب الخلقي، بالقانون للعبث مياًال الطبيعة، مختل اإللهية، املواهب من خلًوا اإلنسان
وإصالح حدهم، عند العابثني لوقف القوة تؤيده وجزاءاته الوضعي القانون تقرير
كما الزمنية، السلطة تسوغ التي هي املهمة هذه لألخيار، الطمأنينة وتوفري سريتهم،
تقتضيه الذي النظام ألنه طبيعي؛ ولكنه ثانوي، نظام نشأ وبها بولس، القديس يقول
سيف من يالزمه ما وكل اإلكراه يف السلطان حق يرجع وإليه مختلة، خاطئة طبيعة
بعدها. للنظام وضمان الخطيئة، عىل عقاب األمور هذه فإن ورق، فردية وملكية وحرب
الطبيعي، القانون عن يصدر أن يجب فأوًال: ضوابط، الوضعي وللقانون (و)
واجبًا؛ الرعية عىل ويفرض ا حقٍّ لنفسه يخلق أن يمكن وال قانونًا، الجائر القانون فليس
جعلتها وسيلة أنها القوة استخدام وأساس األقوى، منفعة ال العدالة الحق أساس ألن
القانون من نطاًقا أضيق الوضعي القانون ثانيًا: العدالة. لتأييد رضورية الخطيئة

50



أوغسطني القديس

الرشور، بعض عن الطرف ويغض الظاهرة، األفعال سوى يتناول ال فهو الطبيعي،
الوضعي القانون ثالثًا: عليه. هو يعاقب ال ما عىل املعاقبة هلل تارًكا أعظم، رشوًرا ليتفادى
اختالف بحسب األخالق تدبري العدل من فإن واملكان، الزمان لظروف ما حد إىل تابع
أدنى حكمته لنا بدت ما إذا بالرذيلة شعب اتهام ينبغي فال الخاطئة، اإلنسانية أحوال

متغريون. الناس ولكن ثابتة، العدالة إن آخر، عرص أو آخر شعب حكمة من
خصوًما للحرب إن أجل، الحرب، حد إىل بالقوة العدالة تأييد حق ويذهب (ز)
يحدوها التي هي املمقوتة الحرب ويالتها، من ويشفقون لألخالق، مضادة يزعمونها
وليس املقاومة، يف الحق كل فلها عليها املعتدى املدينة أما واالنتقام، الحقد أو الفتح حب
بالتمادي، لهم وإغراء خلقية، نكبة وهو األرشار، انتصار إىل إال املقاومة عن االمتناع يؤدي
متى مرشوعة فالحرب العدالة، إىل وتردهم رشهم، املقاومة تكف بينا لآلخرين، وفتنة
يوًما حتًما مائتون فيها يموتون والذين املهددة، الحقوق لصيانة الوحيدة الوسيلة كانت
وهم الطاعة، الجند فعىل وسلم، كرامة يف التالية األجيال تحيا لكي يموتون إنما وهم ما،
الطاعة عليهم شخيص، هوى عن الصادر هو هللا حرمه الذي القتل ألن قتلة؛ يعتربون ال
عليهم، ال السلطان صاحب عىل يقع اإلثم فإن حربهم، عدالة يف يشكون كانوا ولو حتى
الحرب، أن عىل للعدالة، حربهم بمنافاة تام يقني عىل كانوا إذا إال العصيان لهم يحق وال
يؤتى ال بحيث الرحمة تسودها أن من أقل فال محزنة، رضورة فهي رضورة، كانت إذا
صغرية أنها لو سعيدة اإلنسانية تكون كم لالنتصار، الرضوري إال األفعال من فيها

املتحابة! األرس معاملة بعًضا بعضها يعامل
خالق هللا هو الحقيقي املالك وحمايتها، الفردية امللكية إقرار الدولة وعىل (ح)
امللكية، يف الحق تخول واإلرث، والهبة والبدل والرشاء املرشوعة الحيازة ولكن األشياء،
املالك ترصف سوء يبطل وال واغتصاب، فرسقة الغري ملك عىل أخرى بطرق االستيالء أما
والفضيلة، والكفاية العدالة قدر عىل واملناصب الخريات توزيع أريد ولو ملكه، يف حقه
إن التحقيق، عسري التوزيع هذا مثل فإن تحىص، ال لتقلبات االجتماعي النظام لتعرض
التامة العدالة نتوقع أن ينبغي وال األجل، قصري حال كل عىل وهو مستحيل، إنه نقل: لم

األرض. هذه عىل التحقق ممكنة السماوية املدينة كانت لو كما الحياة هذه يف
تكون كيف منها بان قد يكون أن لنرجو وإننا أوغسطني، فلسفة خالصة تلك (ط)
فتجلت إنسان، كل يفعل أن يجب كما ومصريه، حاله يف أوغسطني فكر مسيحية، فلسفة
أمامه تتفرع املسائل فوجد إيمانه، يتعقل أن أراد حتى آمن إن وما اإليمان، رضورة له
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واملجتمع، والعالم والنفس وهللا املعرفة مسائل الدائرة، مركز من األقطار تتفرع كما
الفلسفة فليست منه، جزءًا اآلخر وبعضها لإليمان، أساًسا بعضها باعتبار فيها فنظر
االنتقال فإن بمنهجه، مستقالٍّ عمًال التفلسف ليس بل بموضوعه، مستقالٍّ مذهبًا عنده
القلب تطهري بدون يتم ال التعقل، إىل اإليمان ومن اإليمان، إىل النفس يف التفكري من

واإلرادة. العقل فيه يشرتك عمل إنه أي اإللهية، النعمة بمعونة
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الثالث الفصل

ديونيسيوس

الشخص مجهول مؤلف (1)

األسماء هي: أربعة وكتبه الرسول، بولس تلميذ ديونيسيوس إنه نفسه: عن يقول
مهداة وهي الكنسية، املراتب الصويف، الالهوت املالئكة، أو السماوية املراتب اإللهية،
أهل من أشخاص إىل موجهة رسائل عرش إليها يضاف بولس، تلميذ تيموثاوس إىل
ذكر يرد ولم الكتب، ملوضوعات مماثلة موضوعاتها اإلنجييل، يوحنا منهم األول، القرن
باعتبارها ذلك بعد وذاعت السادس، القرن من األول الثلث قبل والرسائل الكتب لهذه
رده الذي باغوس» «أريوس بأثينا العليا املحكمة عضو أي األريوباغى، لديونيسيوس
يف كبري تقدير موضع فكانت املدينة، عىل أسقًفا ونصبه املسيحية إىل الوثنية من بولس
ورشحت نقلها، أعيد ثم الالتينية، إىل فنقلت الغرب إىل التاسع القرن يف وأرسلت بيزنطة،
عىل تحتوي أنها «اإلنسانيني» بعض فبني عرش السادس القرن كان حتى عديدة، مراًرا
متصًال مؤلفها تظهر دراستها وأن األول، القرن عن متأخرة وعادات وطقوس حوادث
إىل املنقول ويعزو بالحرف، أحيانًا عنها لينقل إنه حتى أبروقلوس، بكتب وثيًقا اتصاًال
أبروقلوس، إىل به يرمز أنه فاملعقول شيئًا، عنه ندري ال اسم وهو هريوتيوس» «أستاذه
فهو ألبروقلوس، معروف كتاب عنوان هو له يذكرها التي الكتب أحد عنوان أن سيما وال
علهم ينقبون اإلخصائيون يزال وال عنده، الواردة األسماء وسائر اسمه يف كذلك يرمز
باألفالطونية متشبع سوري أسقف أنه اآلن الراجح والرأي هويته، عن اللثام يميطون
الخامس القرن أواخر يف أي يسري، بزمن (٤٨٥ (سنة أبروقلوس وفاة بعد كتب الجديدة،

السادس. القرن أوائل أو
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اإللهية األسماء (2)

تعاىل، عليه تقال وكيف هلل، املقدسة الكتب تضيفها التي الصفات الكتاب موضوع (أ)
بنا تؤدي ال املحسوسات ألن املقدسة؛ الكتب من باهلل العلم يستمد خالصته: وهذه
تام علم وحده هلل هللا، عن أنقص معرفة وإىل الروحيات، عن ناقصة معرفة إىل إال
يف هللا ندرك ال إننا املحدودة، طبيعتنا تطيقه بما العلم ذلك من إلينا أوحى وقد بذاته،
بالخلق، عنه صادرة األشياء فإن آثاره، إدراك عىل قائًما غامًضا إدراًكا إال العاجلة الحياة
ولكنها جوهرية، املشاركة هذه ليست الالمتناهي، هللا يف املتناهية األشياء تشارك وبالخلق
لنقص ال متفاوتة، وهي الحادثة، األشياء عىل اإللهية الطبيعة إرشاق هي حقيقية، ذلك مع
لنا يحق الجهة هذه فمن والكفاية، املاهية يف املخلوقات لتفاوت بل هللا، فعل جانب من
املالحظة يجب أنه غري — له إيجابها لنا ويحق هللا، تالئم املخلوقات أسماء إن القول:
ثابتة واحدة اإللهية الطبيعة وأن تماًما، يمثلها ال فهو العلة، يمثل كان وإن املعلول، أن
فمن متناهيًا، ال علوٍّا املخلوقات عىل يعلو هللا وأن اإللهية، والنعم املخلوقات تنوعت مهما
نسلب أن فنستطيع الداللة، تمام عليه يدل اسم يوجد وال أسماؤها، تالئمه ال الجهة هذه
بني والتفاوت التغاير من قدمنا ملا اإليجاب من خري السلب إن بل األسماء، جميع عنه
كل فوق يشء، كل فوق هللا ألن واإليجاب؛ السلب بني هنا تعارض وال واملخلوقات، هللا
ونعظمه ا حقٍّ ونعلمه ندركه يوجد، مما شيئًا ليس هللا إن نقول وحني إيجاب، وكل سلب
البدء يجب اإليجاب ففي السلب: ويف اإليجاب يف يختلف املنهج أن عىل — فائًقا تعظيًما
ويف أدناها، إىل منها التدرج ثم به، وأليق تعاىل إليه أقرب هو بما أي الصفات، بأسمى
إىل نرتقي ثم له، مطابقة وأقل منه بعًدا أكثر هو بما أي باألدنى، البدء يجب السلب
مثًال: فنقول هلل، املضافة الصفة قبل «فوق» لفظ بوضع املنهجني بني ونجمع — األعىل
تتصور معينًة صفاٍت إليه نضيف ال وبذلك وهكذا، الخريية، وفوق املاهية، فوق هللا إن

معينًا. تصوًرا
الصفة عليه؟ تقال وكيف هلل، املقدسة الكتب تضيفها التي الصفات هي ما (ب)
لخرييته، هللا عن صادرة األشياء فإن جميًعا، األشياء مبدأ الخريية الخريية: هي األوىل
وكل بالذات، الجمال هو أو جميل وهللا العقول، وشمس العقيل النور هو نوًرا: هللا ويدعى
هذا أحيانًا يفضل املقدس والكتاب محبة، وهللا الالمتناهي، جماله من أثر مخلوق جمال
الرش ما مًعا، ومحبوب محبة هللا وأصفى، أنقى للعامة يبدو قد الذي الود اسم عىل االسم
هو حيث من الرش أما موجود، هو بما خري فهو موجود هو ما كل إن مصدره؟ وما إذن،
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يف موجوًدا وليس هللا، عن صادًرا الرش ليس إذن ووجود، جوهر ال وجود، فعدم كذلك
أرشاًرا صاروا ولكنهم بطبيعتهم، أرشاًرا الشياطني فليس أنفسها، املخلوقات يف وال هللا،
ألنه العقاب، الخاطئ يستحق وإنما بماهيتهم، لهم هي التي القوى تحرمهم لم بسقطة
عنه ينرصف أن بدل الحق الخري إىل يتوجه أن أي فعل، ما غري يفعل أن قادًرا كان
النعم أوىل الوجود املخلوقات يف ا، حقٍّ للموجود حق اسم املوجود واسم ظاهر، خري إىل
وال تنوع دون العقل يفوق نحو عىل هللا يف وهي هللا، عن صادرة واملخلوقات اإللهية،
األضداد وحتى املركز، يف الدائرة أقطار تتحد وكما الواحد، يف عدد كل يوجد كما كثرة،
وهللا حكمة، كل مصدر الحكمة وهللا حياة، كل مصدر الحياة وهللا هللا، يف وتأتلف تتحد

والفداء. النجاة وهللا العدالة، وهللا والقوة، القدرة
يعني مما اللطيف، بالنسيم يمثله ثم األعظم، إلهنا املقدس الكتاب يمجد (ج)
ثم أبًدا، جالس ساكن إنه ويقول: متنوعة، صور تحت يخفيه ثم وحدته، ويؤكد الصغر،
كبريًا يسمى هللا فإن مجازية، أسماء تلك بقدرته، املخلوقات صميم إىل ينفذ متحرك إنه
ألنه اللطافة؛ أو الصغر إليه ويضاف عظمة، كل تفوق التي الذاتية عظمته بسبب عظيًما
التنوع؛ إليه ويضاف حائل، دون مكان كل يف ينفذ وألنه مسافة، وال مقدار فيه ليس
هو بقائه مع كلها يف كله فهو اختالفها، عىل املخلوقات لدى حاًرضا تجعله عنايته ألن
قديم ويقال: األشياء، لجميع الثابت األساس ألنه األعظم؛ املتسلط هللا إن ويقال: هو،
املوجودات، بني يؤلف الذي هو ألنه سالم؛ هللا إن ويقال: والزمان، األيام خالق ألنه األيام،
امللوك وملك قداسته، لكمال األقداس، قدس هللا ويدعى واالنسجام، النظام بينها ويحقق
وراء أصًال، يدرك ال وجالله يفرس، وال يسمى ال فاهلل وبعد، — املنظمة وقدرته لسلطانه

عقل. وكل اسم كل عىل يعلو الذي املوجود يقوم عنه أقوالنا

املالئكة (3)

الكتب تحدثنا بقوله: يفتتحه وهو ا، خاصٍّ كتابًا للمالئكة أفرد من أول ديونيسيوس
بل أفهامنا، من لتقربها وذلك تشابهها، ال مجازية بصور السماوات عن املقدسة
تصورها وبني السماويات بني لتباعد املوجودات أخس من املستمدة الصور تؤثر إنها
يحجب الذي املجاز الحقيقة، ال املجاز القصد أن ذلك من نفهم إننا إذ باملاديات،
ثالث يف ويرتبها املقدسة، الكتب يف الواردة املالئكة طوائف أسماء يجمع ثم الحقيقة،
هللا من ومكانها كمالها بحسب بعض فوق بعضها طغمات، ثالث مرتبة كل يف مراتب،
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الرياسات، (٣) السالطني، القوات، السيادات، (٢) األعراش، الكروبيون، الرسوفيون، (١)
بالذات، ومعقولون عاقلون وإذن رصف، أرواح عنده وهم املالئكة، رؤساء املالئكة،
أنهم إىل يذهب وهو كانت، أية مادية خاصية وال لهم شكل ال مركبني، غري بسيطون
هللا: من علمهم يستفيدون وأنهم فيه، وظيفة منهم لكل وأن املحسوس، العالم قبل خلقوا
فإن عددهم أما للثالثة، وهذه للثانية، هذه به وتوحي األوىل، للمرتبة بالعلم هللا يوحي
«ألف فيقول: بعض، يف بعضها ويرضبها نعرفها، التي األعداد أعىل يذكر املقدس الكتاب
الواردة األقوال وأما تقديرهم، علينا يمتنع أنه ذلك ومعنى آالف» عرشة آالف وعرشة ألف،
وبالريح وباإلنسان بالنار، تشبيههم ذلك من تأويله: يجب مجازي فمعظمها عنهم فيه
صور وأمثالها أولئك كل والنرس، والثور كاألسد الحيوان وببعض وباملعادن، وبالسحاب

الكتاب). من األخري الفصل لرشحها (ويعرض لعقولنا مناسبة ورموز

الصويف الالهوت (4)

الالهوت التصوف، ينبني وعليه املوجب، املنهج يفضل هللا معرفة يف السالب املنهج
من ممنوًحا شعوريٍّا تجريبيٍّا أي ذوقيٍّا علًما اإللهية وباألمور باهلل العلم هو الصويف
بقوته يبلغ أن يملك ال اإلنسان ألن للطبيعة؛ فائق علم وبوسائله بموضوعه فهو هللا،
الذي بهائه إىل ويرفعه اإلنسان إليه يجذب الذي هو هللا ولكن هللا، طبيعة إىل الطبيعية
بال املران يجب باهلل االتحاد وألجل ويعبده، ويحبه القلب يحسه وإنما العقل يدركه ال
فائقة بقوة والذهاب العقلية، واألفعال الحواس إطراح يجب الصويف، التأمل عىل انقطاع
يعتقدون الذين يفهمه ال ما ذلك فكر، وكل ماهية كل وراء القائم املوجود إىل للطبيعة
يقول كما مقاًما» الظلمة له «اتخذ الذي املوجود يدركوا أن عقلهم بقوة يستطيعون أنهم
يف دخلت جميًعا، املعقول والعلم املحسوس العلم من النفس خلصت متى النبي، داود
املنظور غري املوجود يف وفنيت استداللية، معرفة كل عن وانرصفت مقدس، جهل ظالم
املطلق الجهل ذلك من واستمدت االستدالل، عن انرصافها بنسبة به واتحدت املدرك، غري
الجهل ذلك نلج كي هللا، عن يشء كل سلب عىل تجرؤ وإنما إليها، العقل يبلغ ال معرفة

السامي.
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الجديدة ديونيسيوسواألفالطونية (5)

فأخذ عرصه، بفلسفة إيمانه عن أيًضا هو أعرب أنه ديونيسيوس يف القول وخالصة (أ)
والعبارات املصطلحات من كثريًا وأفلوطني أبروقلوس عن أخذ أشياء، وترك أشياء، عنها
فمن نظر، موضع وبعضها يخالفها، ال أو املسيحية مع يتفق بعضها الجزئية، واآلراء
أما اإللهية، الصفات سائر عىل الخريية وتقديم الصوفية، الحاالت وصُف األول الصنف
والهوت موجب الهوت بني يميزون الكنيسة آباء كان فقد هللا، حق يف والسلب اإليجاب عن
اإليجاب يف يرى ديونيسيوس بينا األول، إىل منه ليخلصوا بالثاني، ويبدءون سالب،
املخلوقات يف هي ما عىل هلل، املخلوقات صفات إيجاب إن إذ بالسلب، هللا ملعرفة تمهيًدا
املعرفة يعترب فهو عنه، سلبها لوصفهللاورضورة لياقتها عدم للفور يرينا تصورنا، ويف
املوجودات إىل مبارشة يصل هللا فعل إن قوله: الثاني الصنف ومن وأليق، أصدق السلبية
كل هللا، إىل العودة يف وكذلك الوجود، مراتب آخر إىل وهكذا تليها، التي إىل ومنها العليا،
مبارشة عالقة هناك تكون ال بحيث فوقه، الذي املوجود وساطة إىل مفتقر فهو موجود
صعودها يف األخرية املرحلة إىل بلغت قد النفس تكون حني إال اإلنسانية والنفس هللا بني
والجذب الصالة إن أيًضا: يقول ديونيسيوس أن عىل للمسيحية، مناف وهذا هللا، إىل

رأًسا. باهلل لالتحاد وسيلتان
معارضة للمسيحية املعارض فهو الجديدة، األفالطونية آراء من تركه ما أما (ب)
أجل، الذاتية، بقوتنا هللا إىل والصعود هللا، شخصية وال الوجود، وحدة مثل رصيحة،
ألنه األشياء؛ هللا وإن األشياء، وجود هللا إن تقول التي عباراتها بعض عنده نجد إننا
ال هللا، ذات عن صادر العالم أن إىل تذهب كانت ملا الجديدة، األفالطونية فإن مصدرها،
ولكن هللا، مظهر العالم اعتبار إىل وتميل حاسًما، تمييًزا هللا من العالم تمييز تستطيع
املوجود هو هللا أن عىل الداللة من أكثر إىل ديونيسيوس عند تتجه ال العبارات هذه
وجود ويرجع التمييز، تمام والعالم هللا بني يميز فإنه باهلل، موجود العالم وأن بالذات،
خالص وأنه للبرش، محب أنه فعالة، محبة هللا أن ويعتقد عدم، من الخلق إىل العالم

مجانية. نعٌم لها وتهيئ تسبقها مجانية، نعمة به االتحاد وأن وفداؤها، املوجودات

57





الرابع الفصل

بوبرس

مارتيانوسكابيال (1)

إمرباطورية وقيام الرومانية اإلمرباطورية سقوط بني الفاصلة الطويلة الفرتة يف (أ)
من قدمنا ملا الفلسفة، تاريخ يف تذكر قليلة أسماء سوى الغرب يف نجد ال شارملان،
يف كبري أثر لهم كان أربعة هنا نورد ونحن واالجتماعية، السياسية الحال اضطراب

الوسيط. العرص
موسوعة ٤٣٠ سنة حوايل بها وصنف بروما أقام قرطاجني كابيال مارتيانوس (ب)
مقالة، يف منها كالٍّ وعالج السبعة» الحرة «الفنون أحىص كتاب أول هي مقاالت تسع يف
التي العملية الفنون تقابلها العقل، أفعال تنظيم من تنشأ التي تلك الحرة بالفنون واملراد
األوىل أما رباعية، وأخرى ثالثية واحدة مجموعتان: الحرة والفنون يدويٍّا، عمًال تقتيض
أفالطون جعلها التي العلوم فتشمل الثانية وأما والجدل، والبيان الغراماطيق فتشمل
املوسوعة هذه فجاءت واملوسيقا، والفلك والهندسة الحساب وهي للفلسفة، مقدمة

للدراسة. وبرنامًجا املعارف، لتصنيف محاولة

(٤٧٠–٥٢٥) بويس (2)

صبيٍّا وأرسل معروفة، رومانية أرسة يف ولد تأثريًا، وأبعدهم األربعة هؤالء أشهر هو (أ)
فرع ملك لتيودوريك وزيًرا صار ٥١٠ سنة ويف والفلسفة، األدب بها فدرس أثينا إىل
والتنجيم، السحر وبمزاولة مليكه، عىل بالتآمر زوًرا اتهم ثم بإيطاليا، األوسرتوجوث
شديًدا. عذابًا تعذيبه بعد وأعدم نفسه، عن الدفاع من يتمكن أن دون السجن فأودع

متبًعا كان ما عىل اتفاقها، وبيان وأرسطو أفالطون كتب نقل عىل النية عقد (ب)
بنوع دائرة باعتبارها أرسطو بكتب تبدأ فيها الدراسة كانت إذ األخري، لعهدها أثينا يف



الوسيط العرص يف األوربية الفلسفة تاريخ

العالم عىل دائرة باعتبارها أفالطون كتب إىل تنتقل ثم املحسوس، العالم عىل خاص
الرسيان ينقلها أن قبل أرسطو كتب األوروبيون لعرف املهمة هذه أتم أنه ولو املعقول،
ولكنه بالتفلسف، عهدهم أول منذ عندهم التفكري مجرى ولتغري طويل، بزمن العربية إىل
لكتاب فيكتورينوس ماريوس ترجمة أمره أول تناول يسري، عدد سوى منها ينقل لم
يف أرسطو كتب وترجم جديًدا، رشًحا عليه وعلق الكتاب ترجم ثم ونقدها، إيساغوجي
األغاليط، كتاب ترجم أنه ويظن والجدل، والثانية األوىل والتحليالت والعبارة املقوالت
إال األخرية الثالثة الكتب يعرفوا لم الغربيني أن غري الكتب، هذه عىل رشوح له وتذكر
ترجمت أنها وإما الظهور، إىل عادت ثم فقدت كانت أنها فإما عرش، الثاني القرن يف
نفسه: عند من ووضع لشيرشون، الجدل كتاب عىل رشح وله إليه، وأضيفت جديد من
االستثنائية، األقيسة يف وآخر االقرتانية، األقيسة يف وكتابًا االقرتانية، األقيسة إىل املدخل
«عزاء أسماه كتابًا صنف سجنه ويف الجدل، يف وآخر الحد، يف وآخر القسمة، يف وكتابًا
ويذكرون وموسيقية، رياضية كتبًا املدرسون له ويذكر الفلسفي»، «العزاء أو الفلسفة»
بعد وما والنفس الطبيعي السماع يف أرسطو كتب ترجمة عرش الثالث القرن يف له
وتناولها حياته، أواخر يف دوَّنها رصينة قصرية رسائل هي الهوتية كتب وله الطبيعة،

الثالوث». «يف كتاب وأشهرها والتعليق، بالرشح املدرسون
بعضها اآلراء من كثريًا جمع ولكنه متسق، مذهب صاحب بويس يعد ال (ج)
األلفاظ داللة املنطق موضوع أن ناحية من يرى املنطقية كتبه ففي بعض، جانب إىل
االسمية، مذهب تكوين عىل بعد فيما أعان رأي وهذا أسماء، مجرد الكليات وأن فحسب،
يف واردة املشكلة هذه لالسمية، مغايًرا الكليات ملشكلة حالٍّ يعرض أخرى ناحية ومن
الخارج، يف وجود واألنواع لألجناس «هل فورفوريوس: يقول حيث «إيساغوجي»، مفتتح
أو جسمية هي فهل الخارج، يف موجودة كانت وإن الذهن؟ يف تصورات مجرد هي أو
يف إال لها وجود ال أو للمحسوسات، مفارقة هي فهل جسمية، ال كانت وإن جسمية؟ ال
كان وإن لها، حالٍّ يذكر وال املسألة إثارة عىل هنا يقترص وفورفوريوس املحسوسات؟»
يأتي: بما الثالثة األسئلة عن بويس فأجاب أخرى، كتب يف أفالطون مذهب عىل حلها قد
بالتجريد جسمية ال وهي (٢) الوقت، نفس يف ومعان جواهر واألنواع األجناس (١)
الحل وهذا العقل، يف أي عنها وخارًجا املحسوسات يف موجودة وهي (٣) بالذات، ال

أرسطوطايل.
والقوة والصورة، الهيوىل مثل أخرى، أرسطوطالية نظريات يصطنع وهو (د)
بيد املتحرك، غري األول واملحرك األربع، والعلل الثاني، والجوهر األول والجوهر والفعل،
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(العقول الروحية املخلوقات يجعل محضة، صورة هللا إن أرسطو: مع يقول إذ أنه
فارًقا واملخلوقات هللا بني يضع لكي وصورة، روحية هيوىل من مركبة املالئكة) أو
وتركيب الخالق بساطة يف كثريًا يلح الالهوتية كتبه ويف أوغسطني، فعل ما عىل جوهريٍّا،
التي الصورة ومن موجود، هو ما أو األول الجوهر من الرتكيب هذا ويجعل املخلوقات،
بالصدور، يقول الخلق، لفعل تفسريه ويف أرسطو، موقف من فيقرتب موجود، بها هو
الخالق، ماهية يف يشارك ال املخلوق وأن خارج، إىل تنترش ال األلوهية أن يقرر ولكنه
اإللهية، العناية عنده القدر ولكن بالرواقية، تذكر بعبارات للقدر التسليم عن ويتحدث
نظرية ويعرض النفوس، وجود بسبق االعتقاد يف تحفظ دون األفالطونيني يتابع أنه عىل
العدد يف نظريتهم الفيثاغوريني عن ويأخذ األفالطوني، التذكر عىل قائمة املعرفة يف
الثانية، هللا أبدية وبني املتحرك، القدم بني يميز ولكنه العالم، بقدم ويقول والوحدة،

عدم. من كان الخلق وأن مخلوق، العالم أن هي الهامة النقطة أن ويرى
تثريه فيما السجني واملؤلف «فيلوصوفيا» بني حوار الفلسفة» «عزاء كتاب (ه)
والخري اإللهية والعناية السجن) يف هو عذابه (يريد الصالح كعذاب مسائل، من الحياة
إىل الشوق وأن الكيل، الخري هو هللا وأن السعادة، توفر ال الدنيا أن له فتبني األعظم،
وتأديب لألخيار، امتحان األلم وأن الكمال، عىل النقص يدل كما وجوده، دليل الخري هذا
املحدود عقلنا عىل يشكل إنما اإلنسانية والحرية هللا علم سابق بني التوفيق وأن لألرشار،
كيف فقيل: والرواقية، األفالطونية منوايل عىل بحتة فلسفية باعتبارات ذلك كل — فقط
محاولة الكتاب أن والجواب دينه؟ عند يلتمسه وال الفلسفة، عند العزاء بويس يلتمس
العرص مفكري أن ويلوح عقيل، أساس عىل اإليمان وإقامة بالفلسفة املسائل لتفسري
درسوه ما كثرة عىل بشأنه اعرتاًضا يثريوا لم فإنهم الوجه، هذا عىل فهموه الوسيط

منواله. عىل ونسجوا ورشحوه
واالستعانة واإليمان، الفلسفة بني التمييز وجوب رأى بويس يكون ذلك وعىل (و)
حيث الالهوتية، كتبه يف الظهور كل ظاهر الفلسفة وأثر الثاني، توضيح عىل باألوىل
الفلسفية، املعاني من كبريًا عدًدا عليها ويدخل املنطقية، املناهج بحسب العقائد يعالج
وقدم الالتينية، باللغة ضخًما فلسفيٍّا معجًما والتأليف والرشح بالرتجمة استحدث وقد
الجهود هذه من املدرسيون وسيفيد يكون، كيف الفلسفي الرشح عىل أمثلة برشوحه

فائدة. أكرب
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(٥٧٠–٦٣٦) اإلشبييل إيزيدور (3)

األوىل أنشأ وأسقفية: رهبانية مدارس إسبانيا يف أنشئت السادس القرن أوائل يف (أ)
عدًدا املدارس هذه عرفت للخوارنة، األساقفة الثانية وأنشأ لرجالهم، البندكتيون الرهبان
بقرطاجنة ولد إيزيدور، أشهرهم املكتسبة املعارف جمع أنفسهم عىل أخذوا العلماء من
إنشاء يف ساهم وفاته، إىل ٦٠١ سنة إشبيلية عىل أسقًفا وصار إسبانيا، أعمال من
أوروبا، أنحاء وسائر إيطاليا إىل أثرها انترش قوية علمية حركة وطنه يف وبعث املدارس،
إليهما للحاجة والعربية اليونانية تدريس تقرير عىل الرابع الطليطيل الكنيس املجمع حمل

املقدسة. الكتب تفسري يف
بكتاب وذلك عرصه، يف السائدة املوسوعية النزعة تمثيل خري يمثل وهو (ب)
الحرة الفنون أوًال: العلوم، جميع فيه لخص «األصول» أسماه مقالة عرشين يف ضخم
رابًعا الطبيعية، العلوم ثالثًا: واالجتماع، الدين علوم ثانيًا: الطب، إليها وأضاف السبعة،
عام تاريخ مع والعصور القوانني االجتماع علوم يف يذكر وهو اآللية. الفنون وأخريًا:
القوانني عىل كالمه ويف واألنساب، والجيوش واملمالك واألمم واللغات ،٦٢٧ سنة حتى
وجوب الكنيسة، عن الدفاع يف الحكومة واجب الحكم، أصل اآلتية: املسائل ملثل يعرض
ثروة عن الخاصة امللك ثروة فصل والعدالة، للقانون — امللوك حتى — الجميع خضوع
اإلنسان الحيوان، ومناطقها، األرض وأجزاءه، العالم الطبيعية العلوم يف ويذكر التاج،
والحرب الزراعة اآللية الفنون يف ويذكر واملعادن، األحجار والحقول، املنازل واملسوخ،
أو املوسوعة هذه لخصت وقد واألواني، واآلالت واألغذية والحياكة واملالحة، واأللعاب
تذكر أنها إليه اإلشارة تجدر ومما الوسيط، العرص تحىصخالل ال مراًرا بأكملها نسخت
بويس، ترجمات إىل ذلك يف وتحيل الطبيعة، بعد ما كتاب عدا الكربى، أرسطو كتب
يف الرببر، قبائل بعض تاريخ يف املرتادفات، يف منها: أخرى، كتب اإلشبييل وإليزيدور
أسلوب يف القديم للعلم ناقل جميًعا آثاره يف وهو الهوتية، كتب وله الرجال، مشاهري
جبال يف معهم حملوا العرب وجه من الهرب إىل الفيزيجوث اضطر وملا رشيق، واضح

عليه. يحرصون نفيس ككنز الكبري األسقف مؤلفات الربانس
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(٦٧٢–٧٣٥) بيد (4)

من رهبان األنجلوسكسونية الغزوات بعد إنجلرتا قدم أيًضا السادس القرن ويف (أ)
الثامن القرنني يف أدت حركة فقامت املدارس، وينشئون املسيحية ينرشون رشعوا روما
األوروبية. القارة ثقافة يف كبري بقسط إرلندا، وخصوًصا إنجلرتا، اضطالع إىل والتاسع
األداة مثل اإلنجليزية للبالد ليوفر جهده وبذل ،٧٣١ سنة حتى «بيد» الحركة لهذه أرخ
إرلندا وسميت القديمة، العلوم وعت كتبًا فوضع إلسبانيا، إيزيدور وفرها التي الثقافية
دالئل وسنصادف نرشه، يف ونصيبها العلم من مكانتها عىل للداللة الشمال»، «مصباح

ييل. فيما ذلك
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املدرسية الفلسفة تكوين

عرش الثالث إىل التاسع القرن من





األول الفصل

التعليم تنظيم

املدارس تكاثر (1)

من األساتذة وطلب املدارس، من اإلكثار يف رغبته شارملان أعلن ٧٧٨ سنة يف (أ)
حفظت قد املدارس كانت حيث وإرلندا، وإنجلرتا إيطاليا من وباألخص صوب، كل
وهو (٧٣٠–٨٠٤) ألكوين األساتذة أولئك أشهر والفالسفة، واألدباء اللغويني تراث
من عودته يف بها، علم ثم البندكتية بمدرستها وتعلم يورك بمدينة ولد أنجلوسكسوني
ألكوين فأسس بها، فاستوقفه روما، بمدينة شارملان كان ،٧٨١ سنة روما، إىل رحلة
إىل يستمعون وبناته وأبناؤه اإلمرباطور وكان العلماء، من بنفر مستعينًا البالط مدرسة
الكتب من مستعارة رمزية أسماء أعضاؤها يحمل علمية جمعية شارملان وألف الدروس،
وهكذا، هومريوس، اسم آخر ويحمل داود، اسم يحمل هو فكان القديم، واألدب املقدسة
واحتفظ وأرسته، اإلمرباطور مع متنقلة وتالميذها، بأساتذتها البالط، مدرسة وكانت
مختلف يف املدارس غرارها عىل وأنشئت الفرنكيني، امللوك من املبارشون خلفاؤه بها
تور دي مارتان سان دير يف اعتزل ثم سنني، ثماني بها فعلم ألكوين أما القصور،
رصح فقد أثرها، وبعد مهمته عظم يدرك كان هناك، وتويف مدرسة، فيه وافتتح بفرنسا،
إرلندة ثقافة نقل عىل فضله ويقترص جديدة، أثينا بفرنسا ينشئ أن يريد أنه رسالة يف
ونجده إال يشء فيها ليس منطقية كتبًا وضع فيهما، التعليم وتنظيم وأملانيا، فرنسا إىل
مقتبسة هي الهوتية وكتبًا أوغسطينية، أقوال مجموعة هي النفس يف ورسالة بويس، عند

للتعليم. حسنة أداة بعده من بقيت الكتب تلك أن عىل كذلك،
وهو (٧٨٠–٨٦٥) مور رابان العرص ذلك أساتذة من يذكر رجل وثاني (ب)
سان دير يف ألكوين عىل دراسته وأكمل فولدا، بمدينة ودرس ميانس، بمدينة ولد أملاني
أو «العالم يف كتابًا وضع ميانس، عىل أسقًفا صار ثم بها، فعلم فولدا إىل وعاد مارتان،
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مائة منها قديمة، نصوًصا وجمع عرصه، معارف دائرة عن عبارة هو األشياء» طبائع
ودوَّن وبأبيقور، الشاعر بذلك األول الوسيط العرص معرفة أصل كانت للوكريس بيت
موجود كل إن لوكريس: بقول أخذه آرائه من يذكر ومما املقدسة، الكتب عىل رشوًحا
موقف من قريبًا موقًفا يتخذ الكلية املعاني مسألة ويف هللا، يستثني ولكنه جسمي، فهو
له كان فقد تالميذه، أحد إىل أيًضا ويعزى إليه، يعزى إيساغوجي عىل رشح يف أرسطو،

ولخصوا. جمعوا العلماء من غريهم وقام منواله، عىل نسجوا تالميذ
مجمع كان وقد األويل، التعليم األوىل: الدرجة درجات: ثالث يف التعليم كان (ج)
املدارس من باإلكثار إمرباطوري أمر ٧٨٩ سنة صدر ثم ،٥٢٩ سنة منذ به أمر كنيس
ملن ومفتوًحا للكهنوت، للمرشحني إلزاميٍّا التعليم هذا كان بها، العناية وزيادة األولية
شكوى موضع كان مما قليلني، كانوا هؤالء من عليه املقبلني أن غري املدنيني، من يشاء
الدارجة الالتينية ومبادئ والكتابة القراءة فكانت: مواده أما املتصل، وتشديدهم األساقفة

الدينية. الشعائر وكتب املقدسة للكتب موجز ورشح
ورباعية، ثالثية، مجموعتني: عىل السبعة» الحرة «الفنون الثانية: والدرجة (د)
الشعراء كبار قراءة عىل يعتمد والخطابة الغراماطيق تعليم كان الثالثية املجموعة يف
وكان املسيحيني، والشعراء الكنيسة آباء من بعدهم جاء ومن الرومان، من والكتاب
من حظٍّا أقل فكانت الطب، إليها مضاًفا الرباعية، املجموعة أما األكرب، املحل للجدل
الثالثية املجموعة علوم وكانت ميسورة، تكن لم إخصائية معارف من تتطلب ملا السابقة
املجموعة علوم وتسمى العقل، أفعال يتناول الحر الفن أن من قدمنا ملا «عقلية» تسمى

.rationales reales العقل عن مستقلة حقائق لتناولها «وجودية»؛ الرباعية
علوم أن تأخريها: وسبب بالتفصيل، املقدسة الكتب تعليم الثالثة: والدرجة (ه)
يؤيد التعليم هذا وكان وعلميٍّا، وتاريخيٍّا لغويٍّا لفهمها رضورية السابقتني الدرجتني
للمدنيني، مباحة الثالث الدرجات وكانت أوغسطني، تفاسري وباألخص اآلباء، بتفاسري
مدرسة كل تكن لم جهة فمن بعض، فوق بعضها مرتبة وال منفصلة تكن لم أنها عىل
املدارس؛ جميع يف متشابهة الواحدة الدرجة تكن لم أخرى جهة ومن جميًعا؛ تحويها
كلها، تتناولها التي املدارس يف التعاقب تمام متعاقبة الدرجات تكن لم ثالثة جهة ومن

ببعض. بعضها تمتزج كانت بل
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الفلسفة (2)

الثالثة عىل العهد ذلك يف مقصوًرا وكان الفلسفة، يمثل الجدل كان املواد هذه بني من (أ)
مسائل أن عىل األوىل، والتحليالت والعبارة، املقوالت، املنطقية: أرسطو كتب من األوىل
مناقشات ويف املقدسة، الكتب عىل الرشوح تضاعيف يف تعالج كانت كثرية فلسفية
أم جسميون هم هل واملالئكة القربان، ورس األقدس، الثالوث مسائل منها: الهوتية،
وهل املكان؟ يف اليشء حلول الجسم يف حالٌَّة هي هل اإلنسانية والنفس للمادة؟ مفارقون
النار هو هل جهنم وعقاب روحية؟ وهي ذلك يكون وكيف لها؟ حدود الجسم حدود
وكانوا الجسم؟ بعني هللا معاينة هي هل النعيم يف هللا ورؤية املقرتفة؟ للذنوب األلم أو
قائمة كتب يف املسائل هذه تجمع لم فلنئ أوغسطني، وباألخص الكنيسة آباء عىل يعوِّلون
جون عند قوية صورة يف بدت فقد التعليم، مراحل خاصيف مكان لها يعني ولم برأسها،

التاسع. القرن أساتذة أكرب أريجنا سكوت
مسألة يسمى بما العناية هي العهد، هذا فلسفة بها امتازت أخرى ناحية وثمة (ب)
أربعة الحلول وجملة املختلفة، الحلول يف ويتجادلون يعالجونها رشعوا فقد الكليات،
تقريبًا العام املوقف كان فقد املرسفة»، «الوجودية أولها: اآلتي: الرتتيب عىل تعاقبت
لقد حتى األفالطونية، مع تمشيًا مثاله، عىل الخارج يف مقابًال الذهن يف معنى لكل أن
عىل يدل يشء» «ال أو «عدم» لفظ أن إىل ألكوين) تالميذ (أحد تور دي فريديجيز ذهب
أليس وجود، عىل كذلك يدل «ظالم» لفظ وأن املخلوقات، منها تركب معينة غري مادة
تغىش كانت كثيفة ظلمات وإن العدم، من األشياء خلق هللا إن املقدس: الكتاب يقول
مجرد الكليات أن يدعي «االسمية» هو آخر حل ظهر عرش الحادي القرن ويف األرض؟
منتصف وحوايل الذهن، يف يشء يقابلها ال بل الخارج، يف يشء يقابلها ال ألفاظ أو أسماء
املعارضة له مهدت وقد املعتدلة»، «الوجودية هو ثالث حل يتكون بدأ عرش الثاني القرن
ولكن الخارج ويف الذهن يف وجوًدا للكليات أن يقرر املذهب هذا املرسفة: للوجودية
بريئة الذهن يف وهي الجزئي، املوجود بأعراض متشخصة الخارج يف هي باختالف،
بازدياد ودقة ثباتًا املذهب هذا وسيزداد الجزئي، من العقل يجردها األعراض، هذه من
عرش الرابع القرن أوائل يف ظهر وأخريًا عرش، الثالث القرن يف أرسطو بفلسفة املعرفة
ويأبى الذهن، يف كمعان إال للكليات بوجود يعرتف ال وهو «املعنوية» أو «الذهنية» مذهب
ونستطيع املذهب، هذا انترش وقد نعقلها التي املاهية عىل حاصلة الجزئيات بأن القول

الحديثة. الفلسفة يف الغالب إنه نقول أن
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(؟–٨٧٧) أريجنا سكوت جون (3)

أول الكندي عارص مدريس، فيلسوف أول وهو التاسع، القرن أساتذة أكرب إنه قلنا: (أ)
يف ونزل باريس إىل فقصد إرلندا، وطنه من فرنسا ملك استقدمه اإلسالميني، الفالسفة

بمدرسته. وعلم البالط
رغبا أسقفني لطلب إجابة وضعه اإللهي» «االنتخاب «يف كتاب مصنفاته أول (ب)
فال للنار أو للجنة ينتخب هللا أن فيها زعم الرهبان ألحد رسالة عىل يرد أن يف إليه
عن كثريون ودافع البعض أيده عظيمة، ضجة أثار الزعم هذا وكان تبعة، وال حرية
بالطبع يذكر إنه جريئة، عقلية نزعة وعن مصادره عن مبينًا أريجنا كتاب وجاء الحرية،
ولكنه وألكوين، وبويس وأوغسطني بشيرشون ويستشهد املقدسة، الكتب من كثرية آيات
ينتخب هللا بأن التسليم يأبى العقل أن إىل أوًال فيذهب العقل، إىل االحتكام بوجوب يقول
متقابلني، معلولني تحدث ال بعينها واحدة علة أن أحدهما: دليلني: ويقدم النار، أهل
ما عىل عدم الرش أن الثاني: والدليل للرش، وأخرى للخري إرادة هلل نضيف أن يمكن فال
يخطو أريجنا ولكن للخري، أي للوجود إال علة هللا يكون أن يمكن فال أوغسطني، بني
لفاعلية مجاًال يدع فال إطالًقا، باالنتخاب التسليم يأبى العقل إن فيقول: أخرى خطوة
رأيه وأنكر الجملة، يف واألسقفني املتجادلني، الفريقني عليه فألب الخري، إىل وتوجيهه هللا

كنسيان. مجمعان
فكلفه إرلندا، يف تعلمها وكان اليونانية، إجادة عىل عكف الصدمة هذه بعد (ج)
فنهض ضعيًفا نقًال قرن ربع قبل نقلت وكانت ديونيسيوس، كتب نقل يعيد أن امللك
الفلسفة وتوجيه فكره توجيه يف كبري شأن لذلك وكان األصل، عىل رشًحا ودون بالعمل
الكتب، تلك بها املشبعة الجديدة األفالطونية لتأثري أخضعها إنه إذ بعده، من املدرسية
اللغة تكوين يف جديًدا عامًال جاء فقد نقله أما أوغسطني، بأفالطونية تأثرها عن فضًال
يشفع كثرية، أغالط يف ووقع الحرفية الرتجمة التزم أنه غري املدرسيني، عند الفلسفية
األغالط كثرية كانت فقد جهة، من اليونانية مخطوطاته رداءة معظمها يف أو فيها له
ديونيسيوس لغة غموض أخرى جهة ومن فواصل، بال الكالم فيها يجري الرتقيم عديمة
دون بنصها وضعت يونانيٍّا لفًظا خمسني نحو النقل ويف األصيلة، اليونانية عن وبعدها

اليونان. اآلباء لبعض أخرى كتبًا ونقل ذلك، يتذوقون املعارصون وكان ترجمة،
يسأل تلميذ بني حديث — الشكل حيث من — هو الطبيعة» «قسمة األكرب كتابه (د)
واالستطراد، التكرار من كثري إىل — والتفهيم التفسري سبيل يف — فينساق يجيب وأستاذ
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يكدسه ما خالل واضحة تبدو الجديدة األفالطونية عن عبارة هو املوضوع، حيث ومن
املذكورة، املصادر من األفالطونية عىل وقف وإنما اآلباء، وأقوال املقدسة الكتب آيات من
وقد تيماوس يذكر ولكنه قرأهما، أنه عىل يدل ما هناك فليس وأبروقلوس، أفلوطني أما

شيرشون. ترجمة من أو خلقيديوس ترجمة من عرفه

مذهبه (4)

بني املوضوع حيث من عنده فارق وال الدين، فلسفة هو إليه يرمي الذي الغرض (أ)
تعارض: وال بينهما تمييز فال اإللهية، الحكمة عن صادر كالهما والفلسفة، الدين
وبني بينه والفرق الحقة.» الفلسفة هو الحق والدين الحق، الدين هي الحقة «الفلسفة
للتفرقة محتاط غري بأكمله اإليمان موضوع إىل العقل سلطان مد إىل يميل أنه أوغسطني
الكتاب معاني إن بقوله: العقل أمام املجال يفسح وهو الطبيعة، فوق وما الطبيعة بني
نتأول أن لنا بل املالئم، املعنى نختار أن فلنا الطاووس، ذيل ألوان تعدد متعددة املقدس
تأويالتهم نعرض فنحن كثرية، مسائل يف وتعارضوا بعقولهم تأولوا فقد باآلباء، أسوة
عن العقل يصدر أن يمكن ال إذ دونها، بحكمه األخذ وجب يقرها لم فإذا العقل، عىل
فهي مستقيم عقل عىل تقوم ال سلطة وكل العقل، عن صادرة نفسها والسلطة السلطة،
أن إال ما، سلطة لتأييد مفتقر غري برباهينه املعزز املستقيم العقل بينما كسيحة، سلطة
العرص يف العقيل املذهب أبا تسميته فيمكن التأويل، حدود ترسم الكنيسة سلطة تكون
العرص يف العقيل املذهب غري وهو العقائد، عىل الربهنة يدعي الذي املذهب ذلك الوسيط،

والربهان. العقل باسم العقائد ينكر الذي الحديث
وهذا املوجودات، ترتيب أو الوجود نظام الطبيعة بقسمة أريجنا يقصد (ب)
طبائع، أربع إىل الطبيعة قسمة فتتم مزدوج، والوسط وغاية، ووسط مبدأ هللا تقسيمه:
وهو الخالقة» املخلوقة غري «الطبيعة أو اآلب هو األشياء مبدأ هو حيث من هللا فأوًال:
قال كما «فوق» لفظ مع إال صفة إليه تضاف وال فيه تمايز ال البساطة، كل بسيطة ذات
تعني ألنها سلب؛ العقل يف وهي إيجابًا القول صيغة فتبدو عنها، لتنزيهه ديونيسيوس،
وبه، فيه وتتحرك املوجودات تقوم وسط هو حيث من هللا ثانيًا: الصفة، من أرفع هللا أن
هللا عن الصادرة الكلمة أو الخالقة» املخلوقة «الطبيعة أو االبن الواحدة الجهة من هو
يتصوره كما العالم هو أو واتحاد، بساطة أكمل يف األوىل عللها أو األشياء مثل الحاوية
أو الخالقة» غري املخلوقة «الطبيعة أو القدس الروح األخرى الجهة من هو ثالثًا: هللا،
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املوجودات جميع إليها ترجع غاية هو حيث من هللا رابًعا: هللا، خارج متحقًقا العالم هو
ال والرابعة، األوىل، والطبيعتان: االعتبار، بهذا الخالقة» غري املخلوقة غري «الطبيعة هو
والثالثة الثانية الطبيعتان وكذلك غاية، وطوًرا مبدأ، تارة هللا تصورنا يف إال تتمايزان
ولنا هللا»، «تجيل هما أو الخليقة، جملة تمثالن مخلوقتان ألنهما واحًدا؛ قسًما تؤلفان
كما هللا، من مخلوقني القدس والروح االبن يجعل فهو أريجنا: تأول عىل أول مثال هنا
كما يتصورهما وهو الواحد، عن صادرين الكلية والنفس الكيل العقل أفلوطني جعل
التصور هذا مثل إىل بعده من واحد غري وسيذهب الجوهرين هذين أفلوطني تصور
الذات يف متساوية الثالثة األقاليم أن تعلم املسيحية أن حني يف املخيلة، إىل القريب السهل

اإللهية.
كانت كثرية بعبارات يجري قلمه نرى الثالثة األقاليم بني التمييز هذا ومع (ج)
من يخلق هللا أن معناه يشء ال من الخلق إن قوله: منها الوجود، بوحدة اتهامه يف سببًا
الوجود يجاوز إنه حيث من معينًا شيئًا يكن لم ذاته يف اعتربناه إذا الذي املدرك غري كماله
يفوق خفي نحو عىل ذاته من ذاته يخلق الخليقة يخلق إذ فاهلل النواحي، جميع من
غري وهو مدرًكا ذاته ويجعل املنظور، غري وهو منظوًرا ذاته فيجعل والتعبري، التصور
مخلوًقا عامًلا ويصري والطبيعة، املاهية يفوق وهو وطبيعة ماهية لذاته ويتخذ املدرك،
واجتماعها، املخلوقات قسمة وهللا هللا، يف موجودة جميًعا األشياء العالم، خالق وهو
جزءًا، أو كالٍّ أو نوًعا أو ما ملخلوق جنًسا يكون أن دون والجزء، والكل والنوع والجنس
حتى واملخلوق الخالق بني التوحيد يجب وله، فيه أولئك وكل منه، خارج أولئك كل ولكن
هي فما املخلوقات أما ا، حقٍّ املوجود الوحيد املوجود وهو الخالق إال املخلوق يف نرى ال
املوجود هللا كان ملا أنه هو قصده أن القول يمكن ولكن بالذات، املوجود يف مشاركات إال
ثم بالذات، الوجود بل الوجود، مطلق ال املخلوق، عن الحق الوجود سلب فيلزم الحق،
أريجنا وكان الفكر، يف صوًرا املوجودات اعتبار أي التصورية، تتضمن الوجود وحدة إن
«تجليات» األشياء ويرى هللا، يطلب الهوتي هو الوسيط، العرص مفكري كسائر موضوعيٍّا

هللا.
رؤيته تسبق أن يمكن وليس دائًما، صنعه دائًما هللا رآه ما «فإن أزيل الخلق (د)
إىل يتنزل أن األوىل هللا إرادة تكن ولم يرى»، يفعل وإذ يفعل، إذ يرى ولكنه فعله،
اإلنسانية والنفوس السماوية، األرواح عىل الخلق يقترص أن بل الفاسدة، املادة خلق
وهذه األصلية، للخطيئة نتيجة املادية الخليقة جاءت ولكن روحانية، أجسام عىل حاصلة
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الحسية، بالصور إال هللا معرفة عن وقصورنا الحياة، ومصايب املوت، سبب الخطيئة
وهبه مندثر، غري لطيف وجسم ناطقة نفس من ركبه به، شبيًها اإلنسان هللا خلق
بحريته هللا عن تحول اإلنسان ولكن وباملحسوسات، وباملالئكة وبخالقه بذاته ا تامٍّ علًما
أي الفردوس من وطرد جسمه، وتكثف الحيوانية، يف بكليته فانهمك نفسه، إىل وتوجه
أن يستطيع وهو ماهيته، تمام من شيئًا ذلك مع يفقد أن دون الناطقة، طبيعته من
أجمع: الكون مخلص بل اإلنسان، مخلص الكلمة فإن الكلمة، بوساطة وذلك يخلص،
األصلية الوحدة من األشياء كثرة خرجت فكما املخلوقات، غاية هللا إىل العودة هي وتلك
شملها. اجتماع إىل الطبيعة قسمة وتنتهي الوحدة، إىل بها الكثرة ستعود كذلك بالكلمة،
— خليقة كل فتبدو املحسوسة الصور بزوال الزمان آخر يف العودة هذه ستتم (ه)
املوجود هللا إال يظهر فال جوهرها، بقاء مع هللا، إىل تحولت كأنها — روحية أو حسية
بمعونة مراحل ست عىل هللا إىل اإلنسان ويعود املوجودات، «تأله» هو وذلك الحق،
األربعة العنارص إىل الكثيف جسمنا ينحل إذ املوت، هي األوىل: املرحلة وتأييده، هللا
تؤلفه، التي العنارص باجتماع جسمه منا كل يعطى إذ البعث، والثانية: منها، املركب
تجاهلنا النعمة إىل أضفناه إذا فإننا مشرتكتني: اإللهية والنعمة الطبيعة ثمرة والبعث
«أنا املسيح: قول تناسينا الطبيعة إىل أضفناه وإذا للبقاء، طبيعي ميل من فينا ما
الحياة درجتي إىل بصعوده روح إىل الجسم تحول الثالثة: واملرحلة والحياة»، القيامة
املثل إىل بأكملها روحية صارت وقد اإلنسانية، الطبيعة عودة الرابعة: واملرحلة والحس،
اإللهية مثلها إىل املحسوسات ماهيات ترد بأن وذلك هللا، يف أبًدا القائمة األوىل العلل أو
جميًعا باملخلوقات العلم وإدراك هلل، صوًرا املثل اعتبار الخامسة: واملرحلة باالستدالل،
ذاتها يف الحقيقة تأمل إىل أي «الحكمة» إىل «التعقل» أو العلم هذا من والصعود هللا، يف
الحس، مدركة: قوى ثالث الذاتية بطبيعته لإلنسان فإن املخلوق، يستطيعه الذي بالقدر
وأخريًا، فيه، الثالوث صورة وهي الوحدة، إىل الكثرة من تتدرج والتعقل، واالستدالل،
الهواء يصري كما إلهية فتصري باهلل اإلنسانية الطبيعة فيها تتشبع السادسة: املرحلة

الجوهر. فيهما يتالىش أن دون ناًرا، املصهور املعدن أو ضوءًا،
الجواب تتضمن هللا إىل النهائية العودة نظرية إن الناس؟ كل يخلص هل (و)
أن إىل ويذهب هللا، خريية يعارض ما هللا مع يدوم ليس إنه أريجنا: ويقول باإليجاب،
لم شيئًا يكن لم فلما رشهم أما خرية، والطبيعة طبيعتهم، يبعث األرشار يبعث إذ هللا
إن بل يخلصون، األرشار أن هذا من يستنتج ال أنه عىل للعقاب، موضوع هناك يبَق
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قال األبد، إىل املسيح عن للبعد واأللم الضمري عذاب عن عبارة هو بحت، روحي عقابهم
احتال ولكنه املحسوسة، النار إنكار عىل يجرؤ ولم اإللهي»، «االنتخاب كتاب يف بذلك
نار وإن النار، سيكون املبعوثة األجسام يف الغالب العنرص إن بقوله: مفعولها إلبطال
اآلالم بأن فيرصح الطبيعة» «قسمة يف أما الرشير، جسم عن تختلف ال ثمة من الجحيم
ورموز، صور هي وإنما الحريف، باملعنى تفهم أن ينبغي ال املقدسة، الكتب يف املذكورة
يف مكانًا الجحيم تتوهمن فال روحية، موجودات سوى يبقى لن املادي العالم زوال فبعد
والحزن كالدود، «يأكل» الذي الضمري شقاء إال هو ما األرشار، فيه يحرش محسوس عالم
األفالطونية بني لرتدده النهائي الخالص مسألة يف مرتدد فأريجنا كالنار، «يحرق» الذي

املسيحية. وبني
إليه نظرت الكنيسة تكون أن غرابة فال مذهبه، قوام الجديدة واألفالطونية (ز)
بانتهاء قوله إحداهما: نقطتني، يف إال األفالطونية عن يحيد ال وهو وإنكار، ريبة نظرة
تبنيه وهي املسيح بواسطة بالخالص قوله واألخرى: أبدي، العالم أن ترى وهي العالم،
مسيحي فكر تمثلها أفالطونية ولكنها مبدئها، إىل املوجودات يعيد رضوري قانون عىل
«قسمة وكتابه وآخًرا، أوًال املسيحية تفهم يحاول اآلباء، وكتب املقدسة بالكتب متشبع
التاليني، القرنني ويف عرصه يف ظهر مصنف أكرب وهو الفلسفية باملباحث ميلء الطبيعة»
منظمة كتبًا فأخرجوا آراءه، إنكارهم مع العقائد، رشح يف يحتذى مثاًال الالهوتيون اتخذه
يعترب — ومؤلفاته برتجماته — فأريجنا القبيل، هذا من معروًفا كان ما فاقت مثاله عىل

املدرسية. الفلسفة مؤسس بحق
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والهوتيون جدليون

العارش القرن (1)

حروب عرص العارش القرن جاء فقد التاسع، القرن نهضة أمام الطريق تستقم لم (أ)
من كثريًا وخربوا فرنسا، النورمانديون غزا املكتسبة، النتائج من بكثري أودت عنيفة
إىل الباقية، األديرة يف الجهد أقىص ورمى العلمي، النشاط فتوقف واملدارس، األديرة

السابق. القرن تقاليد صيانة
ثقافته أكمل فرنيس دورباك، جربري العهد ذلك يف البارز الوحيد والرجل (ب)
بباريس، علم ثم سنني، ثالث مكث حيث بإسبانيا العربي العلم عىل باطالعه الالتينية
،٩٩٩ سنة بابا انتخب حتى أوروبية، شهرة بتدريسه وأحرز كنسية، مناصب عدة وتقلد

.١٠٠٣ سنة تويف ولكنه العلم، تشجيع عىل جهده وعمل
كان وإنما كبريًا، فيلسوًفا يكن لم الفيلسوف، بالبابا معارصيه أحد سماه (ج)
تدريس يف ويعتمد والكتاب، الخطباء بقدماء الخطابة تدريس يف يستشهد كبريًا أديبًا
وكانت بويس، كتب من لعهده معروًفا كان ما عىل يقولون) كانوا كما الجدل (أو املنطق
رواقية، آراء بعض األخالق يف واصطنع الرباعية، املجموعة علوم يف حسنة مشاركة له
وال الطبيعة، بعد ما مسائل عىل يتوفر لم ولكنه والفعل، القوة بني أرسطو تمييز وعرف

الالهوت. عىل
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الحاديعرش القرن (2)

متواضع، مستوى يف التعليم وظل عرش، الحادي القرن منتصف إىل االضطراب استمر (أ)
الثالثية املجموعتني تدريس وصار واألديرة، الرهبان بتكاثر حثيثًا سريًا يسري أخذ ثم
عليه املدنيني إقبال بإيطاليا، وخاصة التعليم، هذا ظواهر ومن متبعة، ُسنًَّة والرباعية
يطوفون بعضهم وكان بالقانون، لالشتغال أو العامة املناصب لتويل أنفسهم به يعدون
واملشائني، والسوفسطائيني والجدليني بالفالسفة فدعوا ويجادلون، يخطبون البالد يف
بهما وشغفوا والجدل، للخطابة استعدادهم مع اندفعوا رجال األكلرييكيني بني وجد بل
معارضة فأثاروا العقائد، عىل الجدل تطبيق يف بعضهم وغال الالهوت، عىل قدموها حتى
صبياني، عبث أصحابه بعض عند بأنه الجدل يتهمون الالهوتيني، جانب من شديدة

زندقة. اآلخر البعض وعند
مسألة يف ألهميتها فقط ليس الكليات، مسألة حول النزاع نشأ الوسط هذا يف (ب)
ما وهذا — هنيهة بعد سنرى ما عىل — العقائد يف ألهميتها وبخاصة أيًضا بل املعرفة،

املسألة. بتلك لعنايتهم املدرسيني عىل تهكموا طاملا وقد حسابه، املحدثون يحسب ال
كاسينو مونتي رهبان عناية هي بالتسجيل، جديرة أخرى ظاهرة وثمة (ج)
قدوة فكانوا والفلكية، الطبية الكتب بعض ترجموا العربية، من بالرتجمة «بإيطاليا»

التاليني. القرنني ملرتجمي

(١٠٠٠–١٠٨٨) تور دي برينجي (3)

كان فضلُّوا، بالجدل الدين عالجوا الذين أولئك أحد شارتر، مدرسة خريج فرنيس (أ)
اإلنسان وإن العقل، عن عبارة إنه ويقول: الحق، الستكشاف أداة خري املنطق يف يرى
الرشف هذا عن عدول العقل استخدام عن فالعدول بالعقل، صورته عىل هللا صنعه إنما
كانت ملا أنه إىل ذهب األقدس، القربان مسألة يف نظر فلما باهلل، التشبُّه عن وانرصاف
الخبز جوهر كان التكريس، بعد تبقى الخبز أعراض وكانت للجوهر، مالزمة األعراض
إىل باإلضافة الخمر يف ذلك مثل يقال وإنه املسيح، جسد صورة إليه تنضاف باقيًا
مفارقة الكمية، يف متشخصة تبقى قد األعراض بأن الالهوتيون عليه فرد املسيح، دم
الجوهر حيث ومن وخمر، خبز والشكل الظاهر حيث «من وأنه اإللهية، بالقدرة للجوهر
لتعاليم أن اعتقد برينجي فكأن ودمه»، املسيح جسد والخمر الخبز إليه استحال الذي

الطبيعي. للنظام ملناقضتها مستحيلة املعجزة وأن مطلقة، قيمة املنطق
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النصف طول البدعة بهذه أوروبا بلدان وسائر وإيطاليا فرنسا أزعج وقد (ب)
املذهب عىل والجوهر، العرض تالزم عىل عالوة عنده، تستند وهي القرن، من الثاني
الحواس وإن التجربة، عىل مقصورة رأيه يف اإلنسانية املعرفة فإن املعرفة، يف الحيس
الذهن: يف إال متمايزين وغري اآلخر، عن الواحد منفصل غري مًعا، والجوهر العرض تدرك
يبرص وال يلمس وال يبرصويلمس، ما سوى يوجد وليس امللون، فتدرك اللون العني ترى
أولها مجامع، عدة يف طبًعا الدينية السلطة أدانته وقد بالعرض، املتحد الجوهر سوى
بالعقيدة إقرار عىل وقع بأن بقليل وفاته قبيل هو وانتهى بروما، انعقد مجمع وأهمها:

عرضها. وضبط العقيدة لتعمق فرصة املحنة هذه وكانت السنية،

(١٠٥٠–١١٢٠) روسالن (4)

مدن بعدة علَّم العرص: ذلك يف االسمية، بمذهب قائل أول كان آخر جديل فرنيس، (أ)
مذهب والعتناقه السبب، لهذا جديد لوقيون بمؤسس فلقب كثريين، تالميذ وخرَّج
كتب يف وردت قليلة نصوص سوى منه لنا يبَق لم حينذاك، معروًفا كان ما عىل أرسطو
املقوالت إن بويس: قول أحدهما: طريقني: من االسمية إىل وصل أنه ويلوح معارضيه،
األفالطونية، للمثل أرسطو نقد واآلخر: أنفسها، األشياء عىل ال األلفاظ، عىل منصبة
تمييز أو تحليل فكل متجزئ، غري وجوده يف وأنه املوجود، هو الجزئي أن له فنتج
ذلك، إىل وما والعرض والجوهر والنوع الجنس تمييزنا فما جزئي، هو بما له مالشاة
فحسب، أسماء أو ألفاظ أو أصوات والكليات اإلنساني، الكالم يقتضيه لفظي تمييز إال
عن والحكمة األبيض، الجسم عن والبياض سقراط، عن اإلنسان نفصل فقط بالكالم
أبيض، جسم والبياضهو سقراط، الواقع يف هو عنه نتحدث الذي اإلنسان ولكن النفس:
دون اإلنسانية وال معني، حيوان تصور دون الحيوانية تتصور ال حكيمة، نفس والحكمة
اسم أو إشارة إال لديه ليس العموم، عىل اإلنسان يتصور إنه يقول: والذي معني، إنسان

حقة. وحدة ذو كيل معنى ال مجموعي،
يقول: إذ األقدس الثالوث لعقيدة تأويله الالهوت يف لالسمية تطبيقاته وأشهر (ب)
هللا ففي هللا، يف املوجودة هي األقانيم فإن املخلوقة، األنواع يف املوجودة هي األفراد أن كما
العرف كان لو آلهة بثالثة القول يمكن «قد بحيث األقانيم، من فيه ما بقدر الجواهر من
باإليمان االستمساك يريد روسالن وكان يسمح، يكن لم «العرف» ولكن بذلك»، يسمح
قدرة لألقانيم إن فقال إياه»، تعقلنا من يكن مهما والواحد املثلث اإلله هذا إىل «والدعاء

آلهة. بثالثة بالقول واتهم شيئًا ذلك يفده فلم بينها، تؤلفان واحدة وإرادة واحدة
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بني ميزنا إذا فإننا النتيجة، هذه تتفادى االسمية أن اعتقد إنه نقول: قد أو (ج)
ما كل أن لزم الخارج، يف متشخص عليها حاصل وموضوع الذهن، يف مجردة ماهية
االسمية طبقنا إذا أما آلهة، بثالثة القول يتعني وإذن موضوع، هو املاهية عليه تقال
صفة انطباق الخارجي املوضوع عىل الذهنية املاهية تنطبق فلم النتيجة، هذه ارتفعت

لفظيٍّا. االنطباق كان بل موصوف، عىل

(١٠٠٧–١٠٧٢) بطرسدمياني (5)

يف الجدليني مع يتفق فكرديناًال، أسقًفا عني حينذاك، الالهوتيني كبار أحد إيطايل، (أ)
الالهوت عىل املنطق تطبيق عليهم وينكر األلفاظ، سوى يتناول ال املنطق إن قولهم:
إن يقول: أخرى، جهة من العقل فوق هللا علو وعىل جهة، من نفسه القول هذا عىل بناء
األشياء، ماهيات عىل تنصب وال املناقشة يف رعايته الواجب النظام تبني املنطقية القواعد
غري هللا قدرة فإن الدينية، العقائد االستدالل يتناول وليس االستدالل، يف إال لها قيمة فال
ندعي أن دون يحدث، لم حدث ما أن تجعل أن لتستطيع حتى مدركة غري متناهية،
ويف اإلنسان يف الحرية إلنكار أو اإللهية، القدرة من للحد التناقض عدم بمبدأ االحتجاج
واألخرى صادقة، إحداهما ولكن مًعا، تصدقان ال املتناقضتني القضيتني أن بدعوى هللا
الخدمة موقف املقدسة الكتب من تقف أن اإلنسانية العلوم عىل «يجب بالرضورة، كاذبة
الحقيقة ضوء عن تغفل الخارجية األلفاظ نتائج تستخرج حني الفلسفة إن السيدة، من

الحق.» إىل القويم السبيل وتخطئ الداخلية،
تداولتها بعد: فيما كبري حظ الالهوت» خادمة الفلسفة «أن لعبارته كان وقد (ب)
عىل للداللة املثل مجرى الحديث العرص يف وجرت ومعارض، مؤيد بني واأللسنة األقالم
فقد محدود، معارصيه وعند عنده مرماها أن والواقع للعقل، املدرسيني امتهان مبلغ
الكلمة بمعنى علًما ال فكرية آلة مجرد الجدل وكان الجدل، عن عبارة الفلسفة كانت
العقل بني العالقة تعيني ال الالهوت منهج تعيني املقصود فكان الدين، وجه يف يقوم
الفلسفية املعلومات اتسعت حني إال محدد مضمون الفلسفة أو للعقل يرص ولم واإليمان،
والدين العقل بني العالقة تاريخ يف إليه االنتباه ينبغي ما وهذا أرسطو، كتب وعرفت

املدرسيني. عند
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(١٠٣٣–١١٠٩) أنسلم القديس (6)

ما هللا وجود عىل بدليل مشهور وهو عرش، الحادي القرن يف اسم أكرب هو إيطايل، (أ)
إليه وجذب صيته فطار بفرنسا، وعلم تعلم أيامنا، إىل الفالسفة من الكثريين يفتن زال
١٠٩٣ سنة ويف ممتاًزا، معهًدا بفضله الدير وصار وإنجلرتا، فرنسا أنحاء من الشبان
من آخر إيطايل شغله وقد وفاته، حتى املنصب هذا فشغل كنرتبري، ألساقفة رئيًسا عني

واحدة. أمة حينذاك الغربية املسيحية كانت إذ قبله،
وتنصح وصفاته، هللا وجود عىل كلها تدور األسلوب، رصينة العدد، قليلة كتبه (ب)
النفس يف يولد اإليمان أوغسطني: قال كما اإليمان» «تعقل ومنهجه باألوغسطينية، كلها
رشط فاإليمان باالستدالل، اآلجلة الرؤية استعجال إىل بالنفس تدفع واملحبة املحبة،
يشعر ال يؤمن ال الذي فإن تفهموا»، فلن تؤمنوا لم «إن إشعيا: النبي قال وقد التعقل،
الحديث سماع مجرد يفوق باليشء الشعور إن يفهم، ال يشعر ال والذي اإليمان، بموضوع
من اقرتاب هو اآلخرة، يف هللا ومعاينة الدنيا، الحياة يف اإليمان بني وسط والتعقل عنه،
أي للمنطق، اإليمان إخضاع محاولتهم الجدليني عىل أنسلم ينكر ذلك عىل وبناء هللا، علم
يف املنطق معاريض ويخالف صادًقا، يكون أال املمكن من كان لو كما موضوعه مناقشة
ألوسع الحقيقة وإن يشء، كل يقولوا لم واآلباء الرسل إن فيقول: السنة عىل اقتصارهم
العقائد معاني عن فحصه يف العقل إن أجل آخرها، عىل البرش يأتي أن من وأعمق
مستطاع حد أبعد إىل الفحص يف يذهب أن له ولكن إدراكها، تمام إىل أبًدا يبلغ لن
معنى للفهم تقرب تشابيه إىل يهتدي قد رضوري، برهان إىل الوصول عليه يتعذر فحيث

وهكذا. التجسد، مالءمة تفرس دواع أو أسباب وإىل مثًال، األقدس الثالوث
وهو «االعرتافات»، بكتاب يذكر — النفس مناجاة أي — «مونولوجيوم» كتابه: (ج)
والرهبان عنه، أخذه وقد إال شيئًا يقل لم أنه أو أوغسطني، تلميذ أنه مقدمته يف يعلن
وماهيته هللا وجود يف تأمل نموذج عىل االطالع يف يرغبون كانوا تدوينه إليه طلبوا الذين
هللا وجود عىل أدلة ثالثة يورد الكتاب هذا ففي بالعقل، مربهنة قضاياه كل تكون
كل بنا فتؤدي فيها، اشرتاكها ويتفاوت األشياء، فيها تتشابه التي الجهات من مأخوذة
والجمال الخري مثل الصفات، إحداها: ثالث، الجهات هذه جنسها، من أوىل علة إىل منها
وبني املاهية، هي ثانية وجهة ظاهر، املوجودات يف وتفاوتها إليها، وما والحق والعلم
من أرقى اإلنسان وأن الشجرة، من أرقى الفرس أن يرى فكلنا أيًضا، تفاوت املاهيات
اإلنسان وجود فليس املاهية، يف للتفاوت تابع فيه والتفاوت الوجود، وأخريًا الفرس،
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ما فكل إذن متناٍه، ال عدد وجود المتناع نهاية غري إىل التسلسل ويمتنع الفرس، كوجود
ذلك مطلق يف بمشاركته مستمده فهو ما، كمال من كثر أو قل يشء عىل حاصًال كان

الكمال.
جهة فمن خاص، بأسلوب ذلك يبني دليل وكل عدة، أوىل بعلل القول ويمتنع (د)
بالذات، الوجود يف فتشرتك بذاتها، كلها موجودة املفروضة العلل تكون أن إما الوجود،
يصح ال وحينئذ تقدم، ما عىل بناء واحدة علة إىل راجعة املشرتكة الصفة بهذه وتعترب
تحدث أن وإما املطلق، الوجود هي املشرتكة الصفة وتكون بذاتها، موجودة إنها القول
وهذا به، موجود هو يشء بفعل يوجد شيئًا أن ذلك معنى فيكون بعض، عن بعضها
ومن بذاتها، موجودة واحدة علة بفعل موجود فهو موجود هو ما كل أن فيبقى دور،
كان وإذا فيه، تشرتك بما متساوية فهي متساوية املفروضة العلل كانت إن املاهية، جهة
شيئًا فيه تشرتك ما كان وإذا واحدة، ماهية إىل كلها عادت ماهيتها، هو فيه تشرتك ما
املوجودات، أسمى ثمة من وكان منها، أسمى أخرى ماهية اليشء هذا كان ماهيتها، غري
نصل نحن الصفات، جهة ومن األكمل، املوجود هو موجود إىل ننتهي الحالتني كلتا ففي
شك غري من جميل الخري فإن واحدة، ماهية الحقيقة يف ولكنها عظمى، كماالت إىل
الجمال يكن لم فلو بالخري، خري والجمال بالجمال، جميل والخري خري، الجمال أن كما
كالهما وكان الوقت، نفس يف اآلخر من وأدنى أعىل كالهما لكان واحدة، ماهية والخري
بسيطة واحدة ماهية كلها فالكماالت خلف، وهذا وعلة، معلوًال فيه، ومشارًكا مشارًكا

كمال. نفسها البساطة إن حيث من البساطة كل
يشء، إىل استناد دون بنفسه كاف أبسط دليل استكشاف يمكن أال ولكن (ه)
كتاب يعرضه الذي الدليل هو وهذا بىل، ليشء؟ املفتقر غري بذاته املوجود هللا مثال عىل
من بل الوجود، يف النظر من أنسلم يستمده ال عظة)، أو مقال (أي «بروسلوجيوم»
يقول: باسمه، فعرف نفسه، عند من ابتكره ولكنه غريه، من يأخذه ولم هللا، فكرة مجرد
املزامري، يف جاء كما إله» يوجد ليس قلبه: يف األحمق «قال ولكن هللا، بوجود نؤمن نحن
أعظم يتصور ال الذي املوجود هو هللا فإن هذا، قوله يف نفسه يناقض أنه له نبني فنحن
أعظم يتصور ال بحيث هو موجود األقل عىل عقله ففي وإذن ذلك، يعرف واألحمق منه،
أن باستطاعتنا ألن فقط؛ العقل يف يوجد أن يمكن ال منه أعظم يتصور ال ما ولكن منه،
ما أن النتيجة وتكون منه، أعظم ثمة ومن أيًضا، الواقع يف متحقًقا مثله موجوًدا نتصور
يف شك، غري من يوجد وإذن خلف، وهذا منه، أعظم تصور يمكن منه أعظم يتصور ال
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هللا وجود األحمق ينكر وإنما منه، أعظم يتصور ال بحيث هو موجود الواقع، ويف العقل
آخر. معنى تعقل مع أو ما معنى تعقل دون هللا اسم قلبه يف يلفظ ألنه الخلف؛ يف ويقع
عىل فيها اعرتض األحمق» عن «الدفاع أسماها رسالة جونيلون الراهب فنرش (و)
معنية أشياء نقصد املوجودات عن نتحدث حني أننا األول: الوجه وجهني، من أنسلم
وليس مبارش، إدراك موضوع فليس هللا أما مثالها، عىل نتصورها أخرى أشياء أو رأيناها
اسم تعريف نتخذ فكيف باملشابهة، فكرة عنه ن نكوِّ حتى وأجناسنا أنواعنا يف مندرًجا
يف الوجود إىل االستناد يصح ال أنه الثاني: والوجه هللا؟ وجود عىل للتدليل مقدمة هللا
خارج توجد ال ثم كثرية أشياء وجود نتصور فقد العقل، خارج الوجود الستنتاج العقل
من موقع يف النفائس من يحىص ال بما حافلة سعيدة جزًرا نتصور أن مثل التصور،
األرايض أكمل هي التي األرض تلك أن التصور ذلك يستتبع فال املنال، عزيز املحيط

هللا؟! فكرة بصدد الحال تختلف فلم بالفعل، موجودة
ملعارضه: قال ومرماه، دليله مصدر منه نتبني جونيلون» عىل ا «ردٍّ أنسلم فحرر (ز)
أنه عىل هللا تعقل أنك نفسك يف فتالحظ وإيمانك، ضمريك إىل ترجع أن إال عليك ما
قال وقد ممكنة، والتمثيل بالتشبيه هللا معرفة إن ثم منه، أعظم يتصور ال الذي املوجود
فارق وهناك املنظورات»، يف للعقل ترتاءى املنظورة غري هللا كماالت «إن بولس: القديس
هو الفارق ذلك منه»: أعظم يتصور ال الذي «املوجود وبني املوجودة» األشياء «أعظم بني
حني يف يوجد، كي آخر ليشء مفتقر ثمة ومن نسبي موجود املوجودة» األشياء «أعظم أن
يف وواسطته الدليل موضوع كان ولذا مطلق، منه» أعظم يتصور ال الذي «املوجود أن
الوجود من االنتقال ولكن للوجود، ذاتية رضورة تتضمن ال السعيدة فالجزر واحد، آن
الذي املوجود حالة هي واحدة، حالة يف رضوري بل ممكن الواقع يف الوجود إىل الفكر يف

هللا. خال ما الواقع يف موجود غري تصوره يمكن يشء فكل منه، أعظم يتصور ال
من األول الفصل يف وأنسلم اإليمان، من مستفادة الدليل عىل القائم هللا ففكرة (ح)
الخطيئة، قبل باهلل معرفة من آلدم كان مما يشء إىل يوفقه أن هللا يدعو «بروسلوجيوم»
ما وهذا الخطيئة، محتها ثم اإلنسان يف مطبوعة كانت التي هللا صورة يتبني أن ويريد
ليس هللا بأن االعرتاض أما صاحبه، فهمه كما الدليل نفهم أن أردنا إذا نذكره أن ينبغي
يعقلون كلهم الناس أن بصحيح ليس أنه أو جونيلون، فعل كما مبارش، إدراك موضوع
فناشئ األكويني، توما القديس سيفعل كما منه، أعظم يتصور ال الذي املوجود أنه عىل هللا
يف اإليمانية، واملعرفة الطبيعية املعرفة بني والتمييز وأنسلم، أوغسطني موقف ترك من
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ألنها املؤمن؛ وغري املؤمن بني مشرتكة هللا فكرة أن هو أنسلم عند الحق الرأي أن حني
الكلمة، بمعنى دليًال الدليل يكون ال الحالة هذه ويف األول، بالوحي اإلنسان» يف «مطبوعة
إىل العقل من االنتقال ألن غلًطا؛ يكون األخرى الحالة ويف هللا، اسم تفسري مجرد بل
سيقول وكما جونيلون، قال كما بحال، جائز غري الوجود، عىل التدليل معرض يف الواقع
الذين وجميع وليبنتز وسبينوزا ديكارت ذلك يف أخطأ وقد وكنط، األكويني توما القديس

الطبيعي. العقل ميدان إىل اإليمان ميدان من مقدمته ونقلوا الدليل هذا اصطنعوا
روسالن اسمية عارض وقد اإللهية، الصفات يف شائقة فصول أنسلم وللقديس (ط)
يف باإلرشاق وقال والعقل، الحس بني العالقة نوع يبني لم أنه غري شديدة، معارضة
أهمل ثم معارصيه، نفوس يف كبري مقام له كان وقد أوغسطني، قال كما العقلية املعرفة
أوغسطني وقراءة قراءته إىل كثريون فعاد عرش، السابع القرن إىل امتد طويًال زمنًا
بني صدرت التي األربع هي كتبه طبعات وأحسن األرسطوطالية، باملدرسية يستبدلونهما

و١٦٧٥. ١٥٧٣ سنتي
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الثالث الفصل

مرتمجون

الثانيعرش القرن (1)

اجتماعي عرصتقدم بأكمله، عرش الثاني والقرن عرش، الحادي القرن من الثاني النصف
الشعب من طائفًة وأثرْت التجارة ونشطت املدن نمت وعلمي، أدبي وازدهار وسيايس،
طبقة هي والفالحني، واألكلريوس األرشاف طبقات: جانب إىل جديدة طبقة ألفت
إىل نزوًعا الشعب يف وبعثت امللك، من امتيازات عىل لنفسها حصلت «البورجوازي»
يف فرنسا مضت الفنون، تنشيط يف أفرادها وتنافس الرتف، وأذاعت الشخصية، الحرية
ببيزنطة ملحقة الجنوبية إيطاليا وكانت واسعة، بخطوات حضارتها وبناء كيانها تدعيم
العربية للسيادة بصقلية وخضعت اليونانية، بالثقافة فاحتفظت عرش، الحادي القرن إىل
كذلك وبقيت والعربية، اليونانية للثقافتني مركًزا فكانت ،١٠٩١ سنة إىل ٩٠٢ سنة من
رشعت قد إسبانيا وكانت النورمانديني، امللوك سلطان إىل انتقلت حني التايل القرن يف
الثقافتني بني فتجمع بفرنسا صالتها وتوثق العرب أيدي من استقاللها تستخلص
األساتذة بمشاهري ويلحقون املدارس، بني يتنقلون العلم طالب وكان والعربية، الغربية

العالية. الالتينية األساليب إىل عود مع الحية، باللغات النظم إىل هذا بلد، إىل بلد من

بث أوف أديالرد (2)

القرن أوائل يف فقصد، ثقافته يستكمل أن وأراد بها وعلم فرنسا، يف تثقف إنجليزي (أ)
مرص جاء إنه ويقال إسبانيا، إىل وذهب الصغرى، فآسيا فاليونان وصقلية إيطاليا إىل

العرب. بالد إىل برحلة وقام
الخوارزمي، وزيجات ،١١١٦ سنة حوايل أقليدس» «مبادئ العربية من نقل (ب)
عند من ووضع الرباعية، املجموعة تدريس يف أثرها الكتب لتلك فكان فلكية، ورسائل
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عنايته فيه تبدو الطبيعية» «املسائل يف وكتابًا األسطرالب، يف ورسالة رياضية، كتبًا نفسه
التجريبي. بالعلم

حوار والكتاب واملباين»، الُهَوُهَو «يف أسماه بكتاب الفلسفة يف بسهم ورضب (ج)
وبني السبعة، الحرة الفنون ومعها هي، هي باقية ثابتة وهي الفلسفة أي الهوهو بني
مشبع والكتاب باسمرار، لذاته املباين املتغري املوجود علم وهو الطبيعي العلم أي املباين
وعن رأًسا، «تيماوس» وعن وبويس أوغسطني كتب من أديالرد أخذها وقد باألفالطونية،
تركيب عن «تيماوس» يف أفالطون كالم من مقتبس وعنوانه وماكروبيوس، خلقيديوس
يدل الجدل عن وكالم وأرسطو، أفالطون بني التوفيق إىل نزوع وفيه العاملية، النفس
متخري، مقتبس العموم عىل وأديالرد األروغانون، مجموع عىل واقًفا كان املؤلف أن عىل
السلطة عىل املعول «إن يقول: بالعقل معتد وهو معينة، ناحية عىل اقتباسه يقترص ال

يساق.» ولَم أين إىل يدرى ال حيوانًا يشبه
حاصلة النفس يخلق هللا إن قوله: وأرسطو أفالطون بني توفيقه أمثلة ومن (د)
فتبحث علمها، بعض يفقدها الجسم» «سجن إىل هبوطها ولكن املعقولة، الصور عىل
حياتنا يف إننا قوله: يف حق عىل فأرسطو الظن، إىل فتلجأ الذاكرة، فتخونها فقدته، عما
أن توكيده يف أيًضا حق عىل أفالطون ولكن باملخيلة، االستعانة بغري نعلم ال الراهنة
أن سوى بينهما فرق وال اإللهي، العقل يف حاصلة هي كما باملثل العلم هو الكامل العلم
املحسوسات من يبدأ أرسطو بينما مثلها، أو بمبادئها األشياء يعرف أن يريد أفالطون
جنس فالجزئي الكليات، مسألة يف الخاصة وجهته من حق عىل كالهما كذلك املركبات،
بحدس مكتسبان الفرد إىل النظر أنحاء من نحوان والنوع الجنس ولكن مًعا، وفرد ونوع
لذا نغفلها، بل الفردية الصور نلغي ال نتأملهما حني ونحن الحيس، اإلدراك من أعمق
من هي والنوع الجنس وحدة إن وقال: املحسوسات، يف واألنواع األجناس أرسطو وضع
أفالطون ذهب وإنما أفالطون، إليه ذهب كما مفارقة وجودية وحدة وليست العقل، فعل

اإللهي. العقل يف املحسوسات، خارج إليها نظر ألنه هذا؛ إىل

84



مرتجمون

اإلفريقي قسطنطني (3)

طبية كتبًا ترجم عرش، الحادي القرن أواخر الرشقية البالد يف طوف املولد، قرطاجني
وكتابان جالينوس، رشح مع لبقراط الفصول كتاب منها واليونان، واليهود العرب عن
وبيان الفرد، الجوهر يف ديموقريطس لنظرية ذكر الرتجمات هذه يف نفسه، لجالينوس
من اإلحساس بحث ألفوا الغربيون يكن ولم الحيس، اإلدراك يف الفسيولوجية للوجهة

الوجهة. هذه

يسالفي جند (4)

اإلسبان وكان طليطلة، مدينة عرش الثاني القرن يف للرتجمة مركز أهم أن عىل (أ)
أدى للرتجمة ديوانًا ريمون، أساقفتها كبري أسس فقد ،١٠٨٥ العرب من اسرتدوها
الديوان هذا رجال بني من أرسطو، بكتب تعريفهم مقدمتها يف تقدر، ال خدمات للغربيني
اليهود، بعض بمعاونة عمل يسالينوس، وجند يسالفي جند املدعو جونزاليز، دومنيك
اإلسباني، ويوحنا داود، ابن بيوحنا وعرف يوحنا فسمي تنرص الذي داود ابن وخاصة
منها يسالفي جند فينقل اإلسبانية، إىل العربية من ينقل يوحنا كان اإلشبييل، ويوحنا
الشفاء كتاب من أجزاء و١١٥٠، ١١٣٠ سنتي بني فيما هكذا، فرتجما الالتينية، إىل
إحصاء وكتاب الطبيعيات، من ومقتبسات الطبيعة، بعد وما املنطق، هي: سينا، البن
كان (١٠٢٠–؟) يهودي فيلسوف وهو جربول، البن الحياة وينبوع للفارابي، العلوم
رسالة أيًضا وترجمنا مسيحيٍّا، يحسبونه آخر وبعض مسلًما يظنونه املدرسيني بعض
ومقاصد والروح، النفس بني الفرق يف لوقا بن قسطا ورسالة للكندي، واملعقول العقل
بن وأحمد بالبتاني، املعروف الحراني جابر بن ملحمد فلكية وكتبًا للغزايل، الفالسفة

وغريهم. معرش، وأبي الفرغاني، كثري
يف العالم، صدور يف النفس، خلود يف الفلسفة، تقسيم يف كتب: خمسة له وتذكر (ب)
وبويس، أوغسطني وعن املذكورة املصادر عن متخريًا فيها يبدو وهو النفس، يف الوحدة،

والنفس. الطبيعة، بعد وما العلوم، برتتيب تتصل الفلسفية آرائه أهم
العلوم إحصاء يف الفارابي كتاب عن بترصف مأخوذ الفلسفة تقسيم يف فكتابه (ج)
فيه يميز وهو وغريهم، اإلشبييل وإيزيدور وبويس سينا وابن اإلرسائييل إسحق وعن
العلم أو الفلسفة وبني الوحي، عن الصادر اإللهي العلم أو الالهوت بني رصيًحا تمييًزا
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أي الفلسفة، من جزء وهو إال علم هناك ليس أن ويعلن بالعقل، املكتسب اإلنساني
التقسيمات يذكر ثم املدرسيني، جميع ذلك يف وسيتابعه الشامل، العلم هي الفلسفة إن
كما وعملية نظرية الكلمة بمعنى الفلسفية العلوم أو الحكمة علوم أوًال: وهي العامة،
وجهة من أنه ولو تحصيل، كل عىل ومقدم الفلسفة آلة وهو املنطق، ثانيًا: أرسطو، رتبها
من والبالغة والشعر جهة، من باألجرومية له يمهد أن ويجب الفلسفة، من جزء أخرى
التصنيفات تاريخ يف حاسمة مرحلة هذا وكتابه علم، كل يف القول يفصل ثم أخرى، جهة
محاولة كل تسرتشد وبه تردد، من قبله كان ما ينتهي به الوسيط: العرص يف العلمية

جديدة.
العربية، الجديدة واألفالطونية األرسطوطالية من مزيج الطبيعة بعد فيما آراؤه (د)
العلة والجزئي، الكيل والعرض، الجوهر (أي ولواحقه الوجود األوىل الفلسفة موضوع
الوحدات «تنزل» منذ الخالقة، الوحدة أو العليا الوحدة هللا والفعل) القوة واملعلول،
املؤلف يحددها ال فعلية» «بمشاركة بل سينا ابن إليه يذهب كما بالصدور ال املخلوقة،
خال ما موجود، وكل واملتناهي، الالمتناهي بني التمايز صيانة إىل بها يرمي ولكنه
والصورة الكثرة، أصل الهيوىل جربول، ابن قال ما عىل وصورة هيوىل من مركب الواحد،
وتضعف والعالم. الكلية، والنفس الكيل، العقل مراتب: ثالث عىل الخليقة الكمال، أصل
بصور املتعددة كماالته وتفرس موجده، من ابتعاده بقدر تركيبه ويزداد املوجود وحدة
به قال وقد الجديدة، األفالطونية مع ويتفق األرسطوطالية يخالف وهذا تقابلها، عدة
يف سينا وابن أرسطو فرأي أوغسطني، بنيَّ ما عىل بدء، فله مخلوق وكل جربول، ابن

مقبول. غري العالم قدم
مصادره من وأفكارها مسائلها اقتبس وجيزة رسالة النفس خلود يف كتابه (ه)
الخلود عىل األدلة فيها جمع الشفاء، طبيعيات يف سينا ابن أقوال من ثلثها املختلفة،
إدراك ورد العقيل، واإلدراك الحيس اإلدراك بني ميز بعده، جاء ملن مرجًعا فأضحت
لم أنه غري سينا، ابن يقول كما مفارق فعال عقل عن بها النفس انفعال إىل املعقوالت
مسألة ويف هللا، إنه قال: بل القمر، فلك عقل هو الفعال العقل إن قوله: يف سينا ابن يتابع
من يؤخذ أن يجب والربهان أرسطو، حددها كما الربهان قواعد تطبيق يرى الخلود
الدليل عىل يعوِّل ال لذلك وتبًعا النفس، هنا واملوضوع خصائصه، من أو املوضوع ماهية
يراه ال ألنه للعقاب؛ أو للثواب النفس تبقى أن إال تأبى التي اإللهية العدالة عىل املبني
قائم التدليل هذا إن فيقول: أفالطون، تدليل عىل يعوِّل ال كذلك املتقدم، باملعنى برهانيٍّا
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من وإن وإنسانية، وحيوانية نباتية من النفوس أنواع بني مشرتكة النفس عن فكرة عىل
والحقيقة أصًال، منه فائدة ال الجسم فساد بعد والحيوان النبات نفس بقاء أن الواضح
عىل الروحانية دليل وبنى اإلنسانية، النفس روحانية عىل الخلود دليل بنى أفالطون أن
يجب الذي الناطقة النفس تعريف أرسطو من يسالفي جند يستمد وأخريًا املثل، تعقل
لتجرد الجسم عن العقل فعل باستقالل النفس خلود فيبني الربهان، عليه يقوم أن
— النفس إن فيقول: الجذب، يف الجديدة األفالطونية نظرية يصطنع وهو موضوعه،
نحو وتتوجه بالكلية منه تتحرر — لها مقاومته وتضعف بالتعب الجسم يعيا حني
والنفس سينا، ابن يقول كما القمر فلك عقل نحو ال بالذات، هللا ونحو املعقول العالم
يتصورها كما الجسم رشيكة وطوًرا أرسطو، عند هي كما الجسم حياة مبدأ تارة عنده

«تيماوس». يف جاء ما نحو عىل هللا، بأمر روحية مادة من املالئكة خلقها أفالطون،

(؟–١١٨٧) كريمونا دي جرياردو (5)

بعض العربية من ترجم اإلنتاج: كثري كان طليطلة، بديوان يسالفي جند زميل إيطايل،
والسماء الطبيعي، والسماع عليها، ثامسطيوس ورشح الثانية التحليالت أرسطو: كتب
الشفاء أجزاء وكانت العلوية، اآلثار من األوىل الثالث واملقاالت والفساد، والكون والعالم،
وترجم الكتب، هذه يف مما الكثري اليشء حاوية داود ابن ويوحنا يسالفي جند نقلها التي
املاهيات ورسالة والرؤيا، النوم ورسالة واملعقول، العقل رسالة منها الكندي، رسائل
واملجسطي الوسيط، العرص عرفه الطب يف كتاب أكرب وهو سينا، ابن وقانون الخمس،
يدور وهو املحض، الخري يف اإليضاح وكتاب الفلكية، الكتب أمهات من وهو لبطليموس،
نصوص مجموعة وهو أرسطو، إىل يعزى وكان العلل، بكتاب فعرف العلل، مبحث عىل
وقد العربية، إىل ثم الرسيانية إىل نقلت ألبروقلوس، اإللهيات مبادئ كتاب من مختارة
كبري أثر له كان وقد الهيثم، بن للحسن املناظر وكتاب املدرسيني، من واحد غري رشحه
إلسكندر وكتبًا الطبيعي، السماع عىل الفارابي ورشح موضع، ما غري يف سنذكر كما ا جدٍّ

األفرودييس.
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أرستيب هنري (6)

من الرابعة املقالة ترجم اليونانية، من يرتجمون كانوا الذين صقلية علماء من هو (أ)
فيدون ومحاورتي إلقليدس، املناظر وكتاب لبطليموس، املناظر وكتاب العلوية، اآلثار
املبادئ ترجمت الوقت ذلك ويف يعرفونهما، الغربيون يكن ولم ألفالطون، ومينون
من هائًال عدًدا فإن الرتجمات، جميع إحصاء املستطاع من وليس ألبروقلوس، الطبيعية

املكتبات. يف مدفونًا يزال ال املخطوطات
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الرابع الفصل

فالسفة

شارتر دي وتيريي برنار (1)

جربري تلميذ فولبري أسسها كان التي (بفرنسا) شارتر بمدرسة نبغا أخوان هما (أ)
من القرن طوال وظلت عرش، الثاني القرن من األول النصف يف وازدهرت ،٩٩٠ سنة
تستمد الالتني، الكتاب كبار عىل الخطابة تعليم يف تعتمد كانت نشاًطا، املعاهد أكثر
كالًما، أرسطو منطق درس معهد أول وكانت واألسلوب، الذوق فرتبي الشواهد، منهم
من األول النصف أثناء عرفت قد كانت واألغاليط والجدل الثانية التحليالت كتب فإن
اسم األوىل والتحليالت والعبارة املقوالت كتب عىل وأطلق الجديد، باملنطق وسميت القرن
الجدل وكتاب إليساغوجي، وترجمته املنطقية بويس كتب ذلك إىل يضاف القديم، املنطق
وهي واملوسيقا، الحساب يف بويس كتب تعلم كانت الرباعية املجموعة ويف لشيرشون،
الرياضيات يف العربية عن منقولة وكتبًا والعدد، الوحدة يف فيثاغورية بنظريات مليئة
أفالطونيني أساتذتها فكان الفلسفة يف أما الطب، يف وجالينوس بقراط وكتب والفلك،
وبني بينه املالءمة محاولة دون ويتبعونه األكرب، كتابهم «تيماوس» يعتربون خلصاء

العقيدة.
واملادة هللا، ثالثة: بأصول املوجودات يفرس وهو وترأسها باملدرسة برنار علم (ب)
سكوت جون بينه ما عىل هلل، مساوية تكون أن دون األزلية واملثل العدم، من هللا خلقها
كما مضطربة كتلة كانت التي األوىل باملادة اتحدت صوًرا هللا خلق مثالها عىل أريجنا،
الجزئيات، يف الصور بوضعه وأرسطو أفالطون بني يوفق فربنار «تيماوس»، صورها
بالوجودية القائلني من يبدو بحيث كليٍّا، ووجوًدا وثباتًا وحدة للصور يجعل أنه غري
الطبيعة، يف النفس هذه فعل وبأن الكلية بالنفس القول يف أفالطون يتابع وهو املرسفة،

عددية. نسب بحسب يجريان الجزئيات، يف الصور وفعل
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األفالطونية باملعاني التكوين سفر يرشح وهو وترأسها باملدرسة، تيريي وعلم (ج)
علة إىل املعاني هذه من كالٍّ ويرد والعنارص، الكلية والنفس واملثل الصانع األربعة:
الخامسة رسالته يف سنيكا عند التأويل هذا مثل ويوجد أرسطو، عند األربع العلل من
كال ويرد العربية، أرسطوطاليس أثولوجيا أو الربوبية كتاب مقدمة يف ويوجد والستني،
العلة اآلب هللا فيقول: األقدس، الثالوث أقانيم من أقنوم إىل األوىل الثالثة املعاني من
العلة األربعة والعنارص الغائية، العلة القدس والروح الصورية، العلة االبن وهللا الفاعلية،
تصور بها التي الصانع قوة أو الكلية، النفس القدس الروح من يجعل ولكنه املادية،
الوجود، بوحدة يقول فكأنه لألشياء، الجوهرية» «الصورة األلوهية إن ويقول: املادة،
العظمى، الوحدة هللا فيسمي كالفيثاغوريني، الفلسفة يف الرياضية االعتبارات يطبق وهو
العدد كحدوث هللا عن يحدث الخلق ويتصور رياضية، بأدلة هللا وجود إثبات ويدعي
الدائرية السماء وحركة املكان يف أرسطوطالية آلراء األوىل اآلثار عنده وتوجد الواحد، عن

العالم. مركز يف األرض وثبات

(؟–١١٤٥) كونش دي جيوم (2)

أقرب األقدس الثالوث يف رأي إىل أيًضا هو يذهب بباريس، وعلم لربنار، تتلمذ فرنيس، (أ)
أي عىل هللا يرى «حني يولد الحكمة أو االبن إن فيقول: املسيحية، إىل منه «تيماوس» إىل
من اإللهية اإلرادة تمتد «حني ينبثق القدس الروح وإن وينظمها» األشياء سيخلق نحو
بعض «تجعل العالم نفس القدس الروح وإن وتدبريه» العالم خلق إىل والحكمة القدرة
إذن فهو ويفكر»، ويحس يحيا آخر وبعًضا ويحس، يحيا وبعضها يحيا، املوجودات
بوحدة ويقول العالم، إىل باإلضافة بل هللا، ذات إىل باإلضافة ال األقدس الثالوث يعترب
الفرق يرى يكن لم كأنه كررها، أقواله ينكر أن أراد فلما احتجاًجا، أثار وقد الطبيعة،

املسيحية. العقيدة وبني بينها
الفرد الجوهر نظرية عىل أي اآليل املذهب عىل يعوَّل الطبيعة تفسري ويف (ب)
النامية الوظائف جميع اإلنسان لجسم تضاف أن ويرى والصورة، الهيوىل نظرية دون
باإلنسان الخاصة األفعال للنفسسوى تضاف وأال الحيوان، وبني بينه املشرتكة والحاسة
بقراط لكتب األفريقي قسطنطني ترجمة قرأ كان فقد والتذكر، واالستدالل كالتعقل
فهو الحيس، اإلدراك يف الفسيولوجية للوجهة وصف من فيها وجد بما وتأثر وجالينوس،
والحركة، الفرد الجوهر سوى يستخدم ال مستقل طبيعي علم وضع عىل عمل قد إذن
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نفسها، شارتر مدرسة يف وخاصة شديدة، معارضة فلقي ديموقريطس، عند عرف كما
تفسريًا األشياء ويفرس العلل عىل يظهرنا الذي هو العلم هذا مثل أن يرى كان ولكنه
ليس اآليل التفسري وهو اليشء» عليه يحدث الذي «النحو تفسري إن يقول: فإنه معقوًال،
وأنه الطبيعة» قوى «يجهلون أناس من آتية املعارضة وإن املقدس، للكتاب مخالًفا
موقف ويحدد اإليمان»، إىل لجأنا علينا خفيت فإذا يشء، كل يف العلة عن البحث «يجب
نعلم وإننا اليشء، يحدث كيف نعلم ال إننا «سيقولون: اآلتية: العبارة يف وموقفه خصومه
أن ودون هو، كيف يراه أن دون شيئًا هللا يحدث هل ولكن يحدثه، أن يستطيع هللا أن
وتبًعا اليشء؟» منفعة يظهر أن ودون عليه، هو ما عىل اليشء كون يف سبب لديه يكون
املادية، الفاعلية العلل أو الطبيعة» «بقوى أي علميٍّا تفسريًا املقدس الكتاب يفرس لذلك
آدم، ضلع من حواء تكوين مثل مجازية، إنها قال الكتاب عبارة بذلك تسمح لم وكلما

املحدثني؟ من «العلم» لفكره فهًما أقل كان فهل

(١٠٧٠–١١٢٢) شامبو دي جيوم (3)

وإن الكليات، مسألة يف املرسفة بالوجودية مشهور جليل، فأسقف نابه أستاذ فرنيس،
املاهية أن إىل ذهب عارضه، ثم روسالن عن أوًال أخذ يقال، فيما لطفها أو عنها عاد يكن
يف بعينها واحدة وأنها روسالن، يزعمه ما بخالف ا، حقٍّ موجودة الجنسية أو النوعية
من فلزم باألعراض، إال يختلفون وال واحد موجود ثمة من األفراد وأن أفرادها، جميع
كان إذا قال: األفالطونية املثل لنظرية مناقشته سياق يف أرسطو عند جاءت نتيجة، ذلك
ويف روما، يف الذي سقراط يف بتمامه النوع كان اإلنساني، النوع كل هو إنسان كل
يف فيوجد اإلنسانية، املاهية كانت حيثما سقراط كان ثمة ومن أثينا، يف الذي أفالطون
ارتأى وكأنه وثالث، مثنى رأيه جيوم فعدَّل خلف، وهذا أثينا، ويف روما يف الوقت نفس

الخارج. يف له أصل وجود مع ذهني الكيل أن النهاية يف

(١٧٠٩–١١٤٢) أبيالر بيري (4)

إىل استمع ثم روسالن، عن تلقى الجدل، علم يف القرن رجال أشهر هو فرنيس، (أ)
يف الجدل يعلم ورشع باريس غادر ثم باالسمية، متأثر وهو وعارضه شامبو دي جيوم
املعارضة، إىل وعاد جيوم، إىل عاد سنني بضع وبعد كبريًا، نجاًحا فأصاب مختلفة، مدن
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الطالب إليه يستبق الذي األستاذ فكان بباريس وعلم آخرين، أساتذة مع ذلك مثل وصنع
حليفه العظيم والنجاح أخرى مدن يف وعلم املؤرخون، يقول فيما باأللوف، بل باملئات
مجمع وأنكر التهم، فريد عقيدته يف ويتهم ويُنقد، يَنقد ارضاب يف حياته وقىض دائًما،

بالصمت. البابا عليه فحكم البابا، إىل فاحتكم أقواله، بعض كنيس
الوثنية الثقافة يحب ذلك جانب إىل وكان العقل، عىل النقل يقدم مؤمنًا كان (ب)
يرى فكان األدب، من وتضلع ذوق عىل تدل وأناشيد تعليمية قصيدة نظم وقد لجمالها،
واتفاًقا، اتصاًال املسيحية صورتها يف والحقيقة القديمة صورتها يف الحقيقة بني أن
من لهم استحق الذي هو أخالقهم سمو وأن قديسون، اليونان فالسفة أن ويعتقد
أفالطون فاتت التي الوحيدة املعرفة وأن الحقائق، بأخفى إليهم يوحي أن هللا لدن
من وغريهم الرباهمة أن يرى كذلك املقدسة، األرسار هي كامًال مسيحيٍّا يكون لكي
ممكن فالتعاون بالطبع، مسيحيني جميًعا ويدعوهم للمسيحية، ممهدين كانوا الحكماء
الالهوت رفع يف تفيد — الجدل سيما وال — الفلسفة والدين، الفلسفة بني رضوري بل
الذي املنهجي الشك طريقة ويعلم املنطقي، التقسيم يعلم الجدل فإن العلم، مقام إىل
األقوال اآلباء كتب ومن املقدسة الكتب من ويستمد السؤال، موضع اإليمان قضايا يضع
ويدحض العقلية، بالحجج الحل يستخلص ثم مسألة، كل يف املعارضة واألقوال املؤيدة
يقربها أن باستطاعته ولكن األرسار، عىل الربهنة يستطيع ال العقل إن أجل االعرتاضات،

والتمثيل. التشبيه من برضوب الفهم إىل
عرصه إىل باإلضافة طريًفا يعترب كتاب يف عنها يصدر التي املبادئ هي وتلك (ج)
مسألة كل وبإزاء الهوتية، مسألة وخمسني مائة فيه يعرض ،Si et non وال» «نعم اسمه
ليثري النصوص، هذه جمع إنما أنه ويعلن متعارضة، تبدو الكنيسة آباء من نصوًصا
التوفيق، يحاول ثم فيها، الحق وجه عن الكشف يف الرغبة النفوس يف ويبعث املسائل
معنى إىل املختلفة األلفاظ رد يف تقوم موضوعية، منها أكثر جدلية ذلك يف وطريقته
نفطن إن وما واألزمان، الكتاب باختالف معنًى يختلف الواحد اللفظ إن حيث من واحد،
عرش الحادي القرن فقهاء عند مألوًفا املنهج هذا كان وقد التعارض، يمحى حتى ذلك إىل
وال هنا، الغليل يشفي ال ولكنه الفقهية، النصوص مختلف بني التوفيق محاولتهم يف
الكالم إن يقولون وكانوا فلسفية، أدلة يلتمسون كانوا طالبه إن يقول: أبيالر أن سيما
الجدل أن غري أوًال، يفهم لم بما اإليمان يمتنع وإنه معقوًال، يجعله بما يشفع لم إن عبث

ذلك. عىل نبهنا كما ليطمسها حتى الفلسفة عىل طاغيًا كان
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روسالن، باسمية شامبو دي جيوم عارض أن فبعد الكليات، مسألة يف أما (د)
كما املعرفة، يف أرسطو مذهب تمثل باالسميني، وتالميذه يسمونه معارصوه كان حتى
جعل حل إىل فتوصل عرصه، يف غريه إليه بلغ مما أدق نحو عىل بويس، كتب يف وجده
بها نقصد ألننا كلية؛ هي إنما األلفاظ بأن اقتنع فقد املعتدلة»، «الوجودية طليعة منه
وأن روسالن، ارتأى ملا خالًفا الخارج، يف مقابًال واألجناس لألنواع وأن كلية، داللة إىل
الجزئيات يف واحدة الطبيعة وأن األعراض، من مجردة الجزئي» «طبيعة هو املقابل هذا

العقل. يف مجردة الجزئيات، يف ذاتية واألجناس فاألنواع عليها، الحاصلة
عنوانه كتابًا فيها وضع زمانه، يف باألخالق املشتغلني أهم من أبيالر وكان (ه)
األخالق استكشاف إىل به يرمي ومسيحي، فيلسوف بني حوار هو نفسك» «اعرف
املسألة يُرجع إذ وهو الطبيعية، لألخالق «إصالح» مجرد يعتربها فإنه بالعقل، املسيحية
لخطيئة محل ال وأن شخصية، الخطيئة أن ذلك عىل يرتب والنية، الضمري إىل الخلقية
املسيح استحقاقات وأن كذلك، شخيص أمر الخالص وأن آدم، أبينا عن موروثة أصلية
إىل قوي ميل عىل ودليًال الدين، عن بالزيغ التهامه موضًعا كان مما — علينا تعود ال

للطبيعة. الفائقة للناحية حسبان دون الطبيعية الناحية

(١٠٧٦–١١٥٤) البتوري دي جلبري (5)

أن دون عليها، رئيس ثم شارتر، بمدرسة وأستاذ شارتر، دي برنار تلميذ فرنيس، (أ)
فشغل أسقًفا وعني بباريس، علم ثم خاص، بنوع منطقيٍّا كان فقد بصبغتها، يصطبغ

التعليم. عن ينقطع أن دون منصبه
بالست فعني املقوالت، يف أرسطو كتاب ليكمل الستة» «املبادئ كتاب وضع (ب)
سطًرا، عرشين يجاوز ال واحد فصل يف عليها الكالم أجمل قد أرسطو وكان منها األخرية
الكم الرضورية ومحموالته الجوهر وهي الذاتية» «الصور قسمني: إىل املقوالت قسم
جراء من الجوهر تلحق التي املقوالت باقي وهي العرضية» و«الصور واإلضافة، والكيف
وواضح وامللك، والوضع، والزمان، واملكان، واالنفعال، الفعل، أخرى: بجواهر عالقاته
طرفني، بني نسبة ولكنها ذاتية» «صورة اإلضافة ليست إذ محكم، غري التقسيم هذا أن
فورفوريوس وكتاب أرسطو كتب مع ويرشح يعلم مدرسيٍّا صار أن الكتاب لبث وما
الثالث القرن يف األكرب ألربت رشاحه من وكان الوسيط، العرص نهاية إىل «إيساغوجي»

عرش.
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كانت التي املرسفة الوجودية معارضته يف شارتر مدرسة عن استقالله ويبدو (ج)
يف متحققة الصور أو املاهيات إن فيقول: أبيالر موقف مثل إىل يذهب فإنه فيها، مرعية
الجوهرية املشابهات يدرك العقل أن الكلية املعاني أصل وإن بتكثرها، متكثرة األفراد

النوع. أو الجنس هي ذهنية» «وحدة منها ن ويكوِّ املوجودات بني

(١١١٧–١١٨٠) سالسبوري أوف جون (6)

باريس يف وجدت للمعرفة، منهًجا الجدل اتخذوا الذين الفالسفة هؤالء جانب إىل (أ)
يفعل كان ما عىل الشك واصطنعت الجدل، ألجل بالجدل اشتغلت طائفة الخصوص عىل
فيها وجدوا إذ الجديد»، «املنطق كتب ظهور ذلك عىل عاون وقد اليونان، سوفسطائيو
املجموعة يعلم كان آدم، يدعى إنجليزي هؤالء أشهر واملغالطة، والتخريج للتأويل أبوابًا
بتى د «أدان فسمي السني، نهر عىل الصغري» «الجرس من بالقرب مدرسة يف الثالثية

عرصه. يف السفسطة آية يعد الجديل» «الفن يف كتابًا ١١٣٢ سنة نرش بون»،
حد إىل يمض لم ولكنه بالشك، تأثر آخر إنجليزي سالسبوري أوف وجون (ب)
املسائل وبني بالعقل أو بالحس الثابتة الحقائق بني يفرق أن حاول بل املطلق، االرتياب
أو باالحتمال، فيها يقنع أو بشأنها، الحكم فيعلق حدوده، للعقل يعني لكي الخفية،
األول القسم يخصص الفالسفة» «مذاهب يف منظومة مؤلفاته: من اإليمان، تعاليم يقبل
ويناقشها بفرنسا أساتذته آراء فيها ويورد والرومان، اليونان عند الفلسفة لتاريخ منها
وكتاب عرصه، يف الفلسفية للمدارس شاملة صورة فريسم الدراسية، حياته ويصف
Policraticus سماه والسياسة األخالق يف وكتاب Metalogicus سماه املنطق يف جامع

خاص. بنوع شيرشون عن مأخوذة الرواقية والعبارات باألفكار ميلء
وما يُعلم ما بني يميز الذي املعتدل الشك أخذ وعنه بشيرشون، معجبًا كان (ج)
مسألة يف واحد مذهب سوى يعرف ال الذي فإن االطالع، سعة التمييز ووسيلة يُعلم، ال
آراء عىل يقف املطلع بينما االختيار، استطاعته لعدم به التسليم إىل طبًعا يميل بعينها
إذا ما ومسألة باهلل، املتعلقة املسائل جميع يُعلم ال ومما حكمه، فيعلق متعارضة وحجج
النفس وأصل النفس، وقوى والكمية، الجوهر ومسائل هي، وما أجسام للمالئكة كان
يف والالنهاية األجسام، ومبادئ والحركة واملادة واملصادفة، واالختيار والجرب وفاعليتها،
من الفالسفة أنفق وقد والكليات، واملكان، والزمان املتصل، املقدار قسمة ويف العدد
والرذائل، الفضائل ومسائل العالم، فتح يف القيارصة أنفق مما أكثر مناقشتها يف الوقت
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وتزايد النيل، وفيضان والجزر كاملد الطبيعية الظواهر وعلل وأصلها، وغايتها، مزاولتها،
الوجود، أرسار من كثري ذلك وغري القمر، لوجوه تبًعا الحيوان يف وتناقصها األخالط
املسائل تلك بحث عن الكف وجوب ذلك يعني ليس ولكن يبدو، كما واسع الشك فمجال
ذلك مثال فيها، الواضح الحل استكشاف محاولة ينبغي بل كال، العلم، عن واالنرصاف
ال ما وهذا الكليات؟ توجد نحو أي عىل هو: أحدهما وجهني، لها فإن الكليات، مسألة
العنارص يميز العقل بأن نعلمه وهذا الكليات؟ نكتسب كيف هو: اآلخر والوجه نعلمه،
يمكن النحو هذا وعىل والنوع، الجنس معنى يف فيجمعها عدة موجودات يف املشرتكة
كان وما بميرس، ليس وما للعقل ميرس هو ما بني بالتفرقة الحق من يشء إىل الوصول

بالعقل! الثقة يف اإلرساف نتيجة إال العقل باسم الدين عىل املتهجمني تهجم

(١١٢٥–١٢٠٣) ليل دي أالن (7)

األفالطونية أفكارها شارتر مدرسة عن أخذ ولكنه معني، ملذهب ينتمي ال فرنيس، (أ)
الغربيني أوائل من وكان أرسطو، بويسبعضتعاليم وعن واألرسطوطالية، والفيثاغورية
الفلكية الكتب بعض وقرأ العربية، عن مرتجًما ألبروقلوس العلل كتاب عرفوا الذين

أيًضا. العربية عن املنقولة
أن بدليل ملزمة قاطعة ليست النقلية الحجة أن إحداهما فكرتان: عنه املأثور (ب)
ينثني شمع من أنفه «صنم فالسلطة آرائهم، وبني بينهم يالئمون املتعارضني املفكرين
الدليل أن األخرى والفكرة العقلية، الحجة عىل التعويل من بد فال العابد» ملشيئة وفًقا
العلل، كتاب ويف أقليدس هندسة يف جاء كما الريايض الدليل هو صوره أكمل يف العقيل
ومادة وجوهر علة مثل األلفاظ، معاني تعني حدود من ابتداءً والرباهني القضايا يسلسل
بداهة معلومة ليست موضوعة وأصول بداهة، معلومة متعارفة ومبادئ إلخ، … وصورة
باإليمان، مسلمة موضوعة أصول األوىل املبادئ الالهوت ويف تسليًما، تسلم بل مربهنة وال
التدليل الغرض ليس وخفائها، عمقها عىل للداللة «رموًزا» أو ألغاًزا تسميتها ويمكن
بالنقل يسلمون ال وهم بقبولها املؤمنني غري وإقناع املستطاع، بقدر تعقلها بل عليها،

للعقل. االلتجاء إىل املؤمن ويضطرون
وعرشين وخمًسا مائة فيضع املنهج هذا أالن ينهج الالهوت» «قواعد كتاب ويف (ج)
املنطق قواعد أن عىل ينبه وهو الرياضية، بالطريقة واحدة كل عىل يربهن قاعدة
تحدثنا فإذا املوضوع، من متمايز محمول هللا ليسيف إذ الالهوت، يف تطبق ال واألجرومية

95



الوسيط العرص يف األوربية الفلسفة تاريخ

وهي األوىل، الثالث املقوالت تحت املندرجة املحموالت أن نعلم أن وجب هللا صفات عن
املحموالت وأن الذات، عىل إال تطلق ال وكبري، وحكيم موجود مثل والكم، والكيف الجوهر
تعلق عىل تدل الفعل، مقولة يف داخل محمول وهو خالق مثل الباقية، املقوالت يف الداخلة
وأفعال قوى كثرة عىل أو باألشياء هلل عالقة عىل ال هللا، مفعوالت كثرة وعىل باهلل، األشياء

هللا. عىل تطلق حني األلفاظ بمعاني معجم ذلك وييل فيه،
الهيوىل فظن والصورة، الهيوىل يف أرسطو نظرية فهم أخطأ أنه عنه يذكر ومما (د)
يتصورها أن بدل الخصائص مجموع الصورة وظن مصورة، ثمة ومن قائمة مادة
ألرسطو، األول املحرك برهان عنده ونجد الخصائص، عنه والصادرة لليشء املكون املبدأ
القديس عند صادفناه الذي الدليل ذلك النفس، روحانية عىل الجديدة األفالطونية ودليل
دون الجسم يحيي ما تعقل يمكن أنه ومؤداه ديكارت، سيصطنعه والذي أوغسطني
بسكال سيتخذ الخلود يف حجة وله جسميٍّا، الحياة مبدأ فليس وإذن الجسمية، يف التفكري
كانت وإن عليك، ضري فال خالدة واعتقدتها فانية النفس كانت إذا يقول: مثلها، حجة

الخرسان. فهنالك فانية واعتقدتها خالدة

وتصوف ومانوية وجود ووحدة مادية (8)

عىل حصلوا بما دينهم تعقل عىل يعملون كانوا الذين من ذكرهم تقدم من جانب إىل (أ)
واألخالق الطبيعي العلم يف يرجعون القرن منتصف حوايل للمادية أنصار وجد الفلسفة،
عىل ويردون البعث، واستحالة املوت بعد النفس بفناء ويقولون ولوكريس، أبيقور إىل
إذا فيقولون حيوي، مبدأ كل بروحانية كونش) دي جيوم (مثل معارصيهم بعض قول

اإلنسانية؟! النفس تفنى ال فلَم تقرون، كما يفنى الحيوانية الحياة مبدأ كان
وكان (؟–١٢٠٧) بني دي أموري فقال الوجود، وحدة ملذهب أنصار ووجد (ب)
الخلق، معنى وهذا ذاته، من مظاهر يعلن األوحد املوجود إن بباريس: لالهوت أستاذًا
املبدأ هذا عىل تالميذه ورتب اإلنسان، تأليه اإلنسان ورجوع إليه، املوجودات وترجع
وكل جميًعا، تتجسد مخلوقات اإللهية الثالثة األقانيم إن قالوا: وخلقية، دينية نتائج
كل عىل تنطبق األلوهية يف املقدسة الكتب آيات وجميع كاملسيح، إلهي عضو فهو إنسان
إنساني فعل كل كان وملا الخطيئة، فوق فهو إلهيٍّا عضًوا اإلنسان كان وملا منا، واحد
أي إلباء ثمة من موجب وال والرش، الخري بني تمايز فال األوحد املوجود هللا عن صادًرا

تشتهيه. ما كل تمنح بل الطبيعة، عىل يشء
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حجة ذلك يف وله واحد، الوجود أن إىل البلجيكي دينان دي دافيد ذهب وكذلك (ج)
مشرتك عنرص فيهما يكون أن يجب شيئان يختلف لكي يقول: حيث بحتة منطقية
يفصل يشء هناك فليس مشرتك، جنس والروح املادة بني وليس فارق، أو فاصل وعنرص
األرواح. يسمى وفيما األجسام يف يظهر معني غري واحد باملاهية، واحد إذن فهما بينهما،
وانترشوا باليونانية، األطهار أي الكاتار يدعون مانويون بلغاريا من ونزح (د)
ألبيجوي، لذلك فدعوا فرنسا، بجنوب ألبي مقاطعة يف وبخاصة وفرنسا، إيطاليا يف
واإلنسال الزواج تحريم من يعلِّمون كانوا بما املجتمع أسس وزعزعوا أمرهم واستفحل
ومدنيني، إكلرييكيني الكاثوليك، اغتيال من يرتكبون كانوا وما سلطة، كل من والتحرر
القرن، طوال اإلقناع وسائل جميع معهم الكنيسة استنفدت وقد واألديرة، الكنائس ونهب
األمثلة أظهر من الفرقة هذه فكانت صليبية، حربًا عليهم يعلن أن إىل البابا اضطر أن إىل

جريئًا. شاذٍّا العمل يبد مهما العمل إىل الدفع قوة من لألفكار ما عىل
املنطقي، املنهج بغري الفلسفة من يأخذوا لم الهوتيني القرن هذا يف ونجد (ه)
ورمى العاطفة، مع بعضهم مال إذ املزاج، يف اختالف مع التصوف، إىل نزعوا وآخرين
اللومباردي بطرس اإليطايل األوىل الطائفة من فكان العقيل، التأمل إىل اآلخر البعض
مسائل رتب األحكام»، «أستاذ سمي حتى «األحكام» كتب مؤلفي أشهر (؟–١١٦٤)
علم يقتيض ما عىل النفي، حجج ثم اإلثبات حجج مسألة كل بإزاء وعرض الالهوت
مذهبًا، يضع ولم ندر، فيما إال برأي يقطع فلم التنظيم، هذا عىل اقترص ولكنه الجدل،
األساتذة فكان الالهوتي، التعليم أساس عرش الثالث القرن وأثناء وفاته بعد كتابه وصار

مذهبه. حسب عىل كل يرشحونه
األوغسطيني فيكتور سان دير إىل ينتمون العقيل التصوف ممثيل أكرب وكان (و)

ريشار. وتلميذه فيكتور سان دي هوج مقدمتهم يف بباريس،

(١٠٩٦–١١٤١) فيكتور سان دي هوج (9)

درجات، ثالث عىل اإلنسانية املعرفة أن فريى املعرفة، يف نظرية عىل التصوف يقيم وهو
الدرجة هذه ويسمي والتجريد، والخيال بالحس املحسوس العالم معرفة األوىل: الدرجة
وجون أبيالر مثل األرسطوطايل، باملعنى التجريد ويفهم oculus carnis الجسم» «عني
أخرى، جهة من الكيل املجرد والفكر جهة، من والتخيل اإلحساس بني فيميز سالسبوري،
الخيالية الصورة بأنها أي املخيلة» يف الفعال العقل «بفعل املجردة الصورة ويفرس
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معرفة الثانية: والدرجة وتتحد. الجوهرية معاملها فتتضح الفعال العقل عليها يرشق
بالذات الشعور أن يرى فإنه العقل» «عني oculus rationis ويسميها لذاتها، النفس
ذاته يف يستكشف الحكيم وأن األوىل، املعرفة هو الشعور هذا وأن النفس، بوجود يشهد
وأن الشخص، هي النفس وأن كله، الجسم يف وحضورها وروحانيتها النفس جوهرية
الثالثة: والدرجة بالنفس. متصًال لكونه إال اإلنسانية الشخصية يف يشارك ال الجسم
عىل الربهنة غري وهي املشاهدة»، «عني oculus contemplationis ويسميها هللا، معرفة
الباطنة التجربة وظاهرة، باطنة التجربة يف التفكري إليه يصل الوجود هذا فإن هللا، وجود
أن إىل التفكري فيتأدى الزمان، جهة من محدود بذاتها علمها شخصية وجود عىل تظهرنا
الظاهرة والتجربة املوجودات، من عداه ما أصل هو موجود إىل يتأدى هنا ومن بداية، لها
أن وكما الخالق. وجود وعىل بداية، لألشياء أن عىل التغري ويدل األشياء، بتغري تشهد
منها: لكل خاصة «رؤية» هناك فإن ا، خاصٍّ موضوًعا الثالث النفس عيون من عني لكل
نقطة يف مروي متصل تفكري meditatio والتأمل سطحية، نظرية cogitatio فالتفكري
ذلك من سيتقلدها نظرية وهذه شامل. عميق حدس contemplatio واملشاهدة معينة،
النفس ذات إدراك قوة لنا أن فيزعمون «العقليني» الفالسفة من طائفة أيامنا إىل العرص
تطرق اإلدراكني، هذين مثل لنا ليس أن الحسيون الفالسفة بني ما إذا حتى هللا، وذات
النفس ندرك أننا الحق والرأي خطرية، نتائج الشك هذا عىل وترتب موضوعهما، إىل الشك

العلية. مبدأ عىل بناءً باالستدالل بل مباًرشا، إدراًكا ال وهللا،

(؟–١١٧٣) فيكتور سان دي ريشار (10)

بارًعا، منطقيٍّا كان وفاته، إىل ١١٦٢ من املدرسة ترأس ثم لهوج تتلمذ أسكوتالندي، (أ)
أستاذه، نظرية من قريبة املعرفة يف نظريته الالهوت، يف العقل نصيب لتعزيز امليل ظاهر
والفهم. والعقل، املخيلة، الحواس: بعد — هي مدركة، قوى ثالث لنا أن إىل يذهب فهو
هو ما بوساطة والخفية الغائبة األمور العقل ويدرك األجسام، حضور تدرك املخيلة
الفهم بينما بمعلوالتها، العلل وإدراك األجسام، ماهيات إدراك مثل املخيلة، يف حارض
األوىل املبادئ وموضوعاته والعقل، املخيلة عن ويستغني مباًرشا إدراًكا الالجسميات يدرك
قمته ويف والنفس، الخلقية، األوىل واملبادئ العلية) ومبدأ التناقض عدم (كمبدأ النظرية
ويميز النفس، تطهري الرضوري ورشطها هللا، إىل وتبلغ معقول، كل تجاوز «املشاهدة»
املستمدة بالصور هللا يُدرك حني dilatatio mentis الذهن اتساع درجات: ثالث هنا
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هللا يُدرك حني sublevatio mentis الذهن وارتفاع املحسوس، وجمالها الطبيعة من
alienatio mentis الذهن وانجذاب املرآة، يف اليشء يرى كما النفس، معرفة بوساطة
العاجلة، الحياة يف الوقوع نادرة األخرية الحالة وهذه الخالصة، حقيقته يف هللا يتأمل حني
صادرة، النظرية فهذه اإللهية، النعمة من بد ال بل إليها، للبلوغ النفس طهارة تكفي وال
امليدان إىل تنقل إن فما هللا، لدن من املجانية الصوفية املعرفة عن هوج، نظرية مثل

أسلفنا. كما خطرة خاطئة تصري حتى البحت العقيل
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األول الفصل

اجلامعات نشأة

والنظافة التعليم (1)

الحديثة، األوروبية املمالك تكونت فيه الوسيط، العرص عهود أبهى عرش الثالث القرن (أ)
كبري أثر ذات كانت ولكنها منها، مقصودة تكن لم ثماًرا الصليبية الحروب وآتت
املتوسط البحر وفتح والرشق، الغرب بني الثقافية العالقات فتوثقت أوروبا، تطور يف
األرشاف، نفوذ بثرائها ونافست «البورجوازي» الوسطى الطبقة فربزت األوروبية، للتجارة
محىل أدب وازدهر أرضأوروبا، تمأل البديعة الكاتدرائيات فقامت والفن، العلم ونارصت

وعواطفه. وأخالقه العرص بأفكار تفيض وشعرية نثرية قصص يف الحية باللغات
أوجهما العلمان وبلغ كربى، وثبة الالهوت ووثب الفلسفة وثبت الوسط هذا يف (ب)
التعليم، استبحار أحدهما: رئيسيني؛ عاملني إىل ذلك يف الفضل ويرجع مدهشة، برسعة
وكان وأسقفية، رهبانية الخاصُة، املدارُس القرِن خالل وتكاثرت الجامعات، فنشأت
كاهن (١٢٠١–١٢٧٤) سوربون دي روبري ١٢٥٣ سنة أقامها «السوربون» أشهرها
وبخاصة واليونانية، العربية عن املنقولة الكتب اآلخر: والعامل التاسع، لويس امللك
لم والالهوتيني الفالسفة كبار من عدد الوقت نفس يف فنبغ ورشاحه، أرسطو كتب
سباقة األوىل وإنجلرتا، فرنسا الرئيسيان املركزان وكان بعيد، أمد منذ نظري له يعهد
فكان وأملانيا، إيطاليا ويليهما قرب، من تابعة والثانية السالف، القرن يف كانت كما
والرتتيب واالستدالل النظر يؤثرون الالتني ومواهبه: بمزاجه العمل يف يساهم شعب كل
األفالطونية، املثالية إليه ويجمعون الواقعي العلم إىل يتوجهون واإلنجليز والتوضيح،

الجديدة. األفالطونية تصوف إىل ويميلون املعارف، يكدسون واألملان
شهرة اكتسبت العاصمة هذه مدارس كانت فقد بباريس، قامت جامعة وأول (ج)
القارة، أرجاء جميع من الطالب يؤمها فكان والالهوت، املنطق يف وباألخص أوروبية،
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األساتذة إحساس بلغ ١٢٠٠ سنة ففي صوب، كل يف وينترشون عنها ينقلبون ثم
األسقفية، السلطة عن استقاللهم ويعلنوا يجتمعوا أن إىل دفعهم مبلًغا بقوتهم والطالب
فيليب امللك فاعرتف العلمية، اإلجازات ومنح األساتذة باختيار املدارس واختصاص
يف Universitas الجامعة لفظ مدلول وذلك البابا، به واعرتف املدارس، باتحاد أوجست
مجموع املقصود كان بل كليات، عىل تشتمل منظمة هيئة هناك يكن لم الوسيط: العرص
املصالح اتفاق أن عىل ما، مدينة يف بالعلم املعنيني والطالب، األساتذة من األشخاص
معلمو أي: والفنانون الالهوتيون، وهم: أربع، طوائف يف فشيئًا شيئًا األساتذة جمع
فكانوا الفنون) طالب عدًدا أكربهم (وكان الطالب أما واألطباء، والفقهاء، الحرة، الفنون
جامعة أول إن أجل، بأكملها، الجامعة تمثل اتحادات يف الجنسية بحسب يجتمعون
فقهية دراسات معهد يشء كل قبل كانت ولكنها (بإيطاليا) بولونيا جامعة كانت منظمة
الفلسفة جهة فمن ،١٣٥٢ سنة إال لالهوت نظامية كلية بها تقم ولم بيزنطة، عن أخذتها

ومقاًما. زمنًا األوىل باريس جامعة كانت والالهوت
نفر وبمعونة غرارها وعىل بقليل باريس جامعة بعد أكسفورد جامعة وقامت (د)
بن للحسن املناظر كتاب يف للعلم األعىل املثل يرون رجالها وكان أساتذتها، خرية من
إىل منها الفلسفة إىل أقرب الواقع يف هي التي أرسطو طبيعيات يف منه أكثر الهيثم
يكاد ال كان بينما كربى، عناية موضع فيها الرباعية املجموعة تعليم فكان الرياضيات،
تنظيمها يتم ولم أهمية، أقل وكانت كمربدج، جامعة قامت ثم باريس، جامعة يف يذكر

أوروبا. أنحاء يف الجامعات توالت ثم عرش، الرابع القرن قبل
بباريس التعليم نظام نذكر أن هنا وبحسبنا أحوال، التعليم عىل اختلفت وقد (ه)
إىل مدينة من تنقله يف فيتبعه ويلزمه ألستاذ ينتسب الطالب كان ،١٢٧٠ سنة حوايل
األستاذية ملنصب مرشًحا يعترب كان ألنه التدريس؛ عىل مرانًا دراسته وكانت أخرى،
نفسه، عىل ويعتمد جدية بصفة يؤديه كونه يف إال عمله يختلف لم إليه بلغ إذا بحيث
الفنون طالب فكان واألستاذية، والليسانس، البكالوريا، ثالثًا: العلمية الدرجات وكانت
رشع نجح ما فإذا بعد) فيما أربعة (أو أساتذة ثالثة أمام البكالوريا امتحان يؤدي
املتعارضة الحجج فيورد خالفية، مسائل اختاره، الذي األستاذ برياسة علنًا، يناقش
عىل فيحصل سنتني، مدة املعينة املتون يرشح أي «يقرأ» ذلك بعد بالحلول، ويردفها
الحائزين معظم وكان اللقب، فينال األول، درسه فيلقي لألستاذية، يتقدم ثم الليسانس،
فيها يتوجهون أو الجامعة، فيغادرون التدريس عن ينقطعون الفنون يف األستاذية عىل
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أو الالهوتية للدراسات وإعداًدا تمهيًدا كانت الفنون دراسة إن إذ أخرى، دراسات إىل
عىل حاصل كل بوسع وكان الثالث، الدرجات إىل فيها فيتقدمون الطبية، أو الفقهية
يف األدنى الحد وكان نطاقه، فاتسع تامة، التعليم حرية فكانت مدرسة، يفتح أن درجة
األستاذ لسن األدنى الحد وكان ثماني، الالهوت دراسة ويف سنني، ست الفنون دراسة

لالهوت. والثالثني والرابعة للفنون، العرشين
أصل الرشح ومناقشة، متن، رشح طريقتني: نجد التعليم مراحل جميع ويف (و)
خاصة مناقشة نوعني: عىل فكانت املناقشة أما ،Commentaria بالرشوح املعروفة الكتب
وتعقد الجمهور يشهدها عامة ومناقشة بالدراسة، متصلة مسائل األستاذ فيها يعرض
األستاذ عىل الحضور فيها يعرض امليالد، عيد وقبيل الفصح، عيد قبيل العام: يف مرتني
أخرى ناحية ومن أكثر، أو معرتض ناحية من فينهض خالفية، مسائل الجلسة املرتئس
تالية جلسة ويف مجاوبه، ردود يكمل أو يصحح أو ليؤيد إال األستاذ يتدخل وال مجاوب،
االعرتاضات ويلخص واألدلة، اآلراء فيجمع أخرى، بعد واحدة املسائل األستاذ يتناول
مؤيًدا الخاص حله ويقدم عمًدا، معلقة املجاوب تركها التي النقط ويعالج واألجوبة،
املعروفة الكتب أصل وهذا ونرشها، املناقشة ن دوَّ ذلك من فرغ ما إذا حتى باألدلة،
Quod املنوعة باملناقشات املدعوة والكتب ،questiones disputatac الخالفية باملسائل
املسائل مجموع تعرض Summae املجموعات التأليف: من نوعان إليها يضاف ،libeta

خاصة. مسألة منها كل تعالج والرسائل منطقيٍّا، ترتيبًا مرتبة
بكلية منها يشء يدرس كان وإنما برأسها، قائمة دراسة للفلسفة يكن ولم (ز)
إن بحيث العقائد برشح التصاله الالهوت، بكلية آخر ويشء املنطق، أهمه الفنون،
من فريق وكان والالهوتيني، الفنانني دروس إىل االختالف يقتيض كان الفلسفة تعلم
بهذا ويتشبثون واملنطقية، اللغوية الثالثية املجموعة يف يتخصصون الفنون أساتذة
وما الطبيعة، يف أرسطو كتب عرفت فلما الالهوت، إىل يجاوزوه أن فيأبون التخصص
عن املستقل للتعليم جديًدا مجاًال األساتذة هؤالء أمثال وجد واألخالق، الطبيعة، بعد

البحتة. الفلسفة ممثلو أيًضا القرن هذا يف هم فالجدليون الالهوت،
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أرسطو حول النزاع (2)

فقد أرسطو، حول النزاع عرش الثالث القرن يف الفكرية الحياة مظاهر أبرز من (أ)
الضجة قامت ما وأول للدين، معارضة قضايا من تضمنته ملا هائلة ضجة كتبه أثارت
طليطلة ترجمات مرة ألول ظهرت — تتكون كادت وما — جامعتها ففي باريس، يف
من يونانية نسخة القسطنطينية من جاءت بقليل ذلك وبعد اإلسالميني، ورشاحه ألرسطو
العاقبة سوء الدينية السلطة فخشيت ورشحت، ترجمت ما رسعان الطبيعة بعد ما كتاب
ورشوحها أرسطو «كتب ١٢١٠ سنة بباريس عقد كنيس مجمع وأنكر العقيدة، عىل
وقد الجامعة، «الئحة» نرشت ١٢١٥ سنة ويف تدريسها، وحظر الطبيعية» الفلسفة يف
وتبيح أرسطو، منطق تدريس يف االستمرار عىل تنص بها فإذا البابا، نائب وضعها
تدريس وتحرم ورشوحها، الطبيعية كتبه تحريم تؤيد ولكنها األخالق، كتاب تدريس

ورشوحه. الطبيعة بعد ما كتاب
فقط، التدريس يف الكتب تلك استخدام عىل منصبٍّا كان التحريم هذا أن عىل (ب)
باريس عىل مقصوًرا كان إنه ثم الرشوح، تدوين وال الخاصة الدراسة يتناول ولم
،١٢٢٩ سنة تولوز جامعة أنشئت فلما االختصاص، محدودة محلية سلطة عن لصدوره
منها ذلك وكان بباريس، املحرمة الكتب تدريس عىل عزمها أعلنت البابا، نائب برعاية
اتساع إزاء — البابا رأى سنتني وبعد األفكار، تطور عىل ودليًال الطالب الجتذاب وسيلة
باريس جامعة من أساتذة ثالثة قوامها لجنة إىل يعهد أن — أرسطو كتب عىل اإلقبال
تكوينها مجرد أن غري مهمتها، تتم لم اللجنة ولكن منها، املفيد واستخالص فحصها يف
تنترش أرسطو كتب فأخذت صدوره، استباق عىل وشجع التحريم رفع بقرب مؤذنًا اعترب
جامعة وإلزام التحريم تكرار االنتشار هذا دون يحل ولم وأملانيا، وإنجلرتا فرنسا يف
كتاب أثبتت أن الباريسية الفنون كلية من كان حتى و١٢٦٣، ١٢٤٥ سنتي به تولوز
يعرتض أن دون ،١٢٥٥ يف أرسطو كتب وسائر ،١٢٥٢ لسنة برنامجها يف النفس
أرسطو كتب يتأثر األكرب ألربت القديس كان أخرى جهة ومن القرارين، أحد عىل البابا
جديدة ترجمة ويطلب عليها، الرشوح يضع األكويني توما القديس وكان ويلخصها،
السلطة ألزمت بأن ١٣٦٦ سنة األمر وانتهى دورتها األيام ودارت اليونانية، عن لها
عن صادًرا التحريم يكن فلم الكتب، تلك بدراسة الفنون يف الليسانس طالب البابوية
الوظيفة هي وتلك الضالل، من النفوس وحماية الرتيث يف رغبة عن بل العلم، من نفور
أثناء العقول عىل أرسطو يسد ولم يشء، كل قبل إليها مندوبة أنها الكنيسة تعتقد التي
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الجامعات نشأة

العرص أواخر يف السيادة له تمت وإنما الكثريون، يظن كما بأكمله، الوسيط العرص
نقول بل السلطة، من بضغط ال أفالطون، عىل إياه وتفضيلهم والطالب األساتذة بجهود

تابعة. منصاعة كانت السلطة إن العكس: عىل
وابن أرسطو من املواقف مختلف عن عبارة عرش الثالث القرن يف فالفلسفة (ج)
مذهبهم بها يكملون طائفة الجديدة األفكار من األوغسطينيون يأخذ رشد، وابن سينا
العقل إرشاق سينا ابن عن يأخذون أخرى، طائفة وينبذون التأويل، من يشء مع
ولم القمر، فلك لعقل سينا ابن يضيفها التي املعاني هلل يضيفون أنهم إال الفعال،
الضاربة باألوغسطينية حديثًا سمي ما وهذا املجردة: باملعاني عني قد أوغسطني يكن
الهيوىل نظرية أرسطو عن يأخذون ومما augustinisme avicennisant السينوية إىل
عىل النوعية، الصورة عن خاصمستقل وجود ذات الهيوىل يتصورون ولكنهم والصورة،
للنفوس شامًال وصورة هيوىل من التجوهر ويجعلون الجديدة، األفالطونية تصورتها ما
يف الصور ويكثرون فيها، وتردد املسألة أثار أوغسطني وكان أيًضا، واملالئكة اإلنسانية
جعل حيث «تيماوس»، يف أفالطون إليه ذهب ما عىل اإلنسان، ومنها املركبة األجسام
رضوريٍّا صدوًرا هللا عن املوجودات صدور فكرة ينبذون ومما نفوس، ثالث لإلنسان

سينا. ابن عرضها كما أزليٍّا
وقد الدومنيكيني الرهبان من فريق بها ينهض املسيحية، األرسطوطالية وتظهر (د)
التوفيق تمام يوفق لم ولكنه األكرب، ألربت القديس أولهم قريب عهد من جماعتهم تألفت
رسم مذهبه مميزات وأظهر األكويني، توما القديس تلميذه باملهمة فقام استغاللها، يف
لكل والالهوت، الفلسفة متمايزين، علمني ووضع الطبيعة، فوق وما الطبيعة بني الحد
حاسًما، تغريًا السالفة النظر وجهة تغريت بحيث ومنهجه، وموضوعاته مبادئه منهما
كما الجديدة باألفالطونية وتكميله مبادئه، ذات إىل باالستناد أرسطو تصحيح وأيًضا

فلسفته. لروح وفًقا مئولة، ولكن وديونيسيوس، أوغسطني عند جاءت
أولئك بني الباريسية، الفنون كلية يف تقوم الرُّْشدية، األرسطوطالية وتظهر (ه)
خلصاء، أرسطوطاليون أنهم ويعلنون فحسب، فالسفة أنهم يدعون كانوا الذين األساتذة
وال للعقل، مظهر وأكمل له صورة أصدق أرسطو ملذهب رشد ابن تأويل ويعتربون
من بينهما ما عىل مًعا بهما األخذ من بأكثر ودينهم فلسفتهم بني بالتوفيق يحفلون

الالتينية. الرشدية زعيم برابان، دي سيجر فيهم اسم وأكرب اختالف،
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الثاني الفصل

مرتمجون

تمهيد

اليونانية، عن منها أكثر العربية عن جاءت األول يف عهدان: القرن هذا يف للرتجمة كان (أ)
كثري كان اليونانية للكتب العربية الرتجمات أن ذلك اليونانية، عن كلها جاءت الثاني ويف
بمن يستعينون املرتجمون وكان رأًسا، األصل عن ال رسيانية ترجمات عن منقوًال منها
الالتينية، إىل هم ينقلونها ثم اإليطالية) أو (اإلسبانية الدارجة اللغة إىل لهم يرتجمها
فكانت لألصول، الرجوع إىل الحاجة فمست األخطاء، كثرية غامضة ترجماتهم فخرجت
واألمانة، بالوضوح امتازت وقد األوىل، الرتجمات محل وحلت اليونانية، عن الرتجمات
وغريهم، الجدد األفالطونيني من رشاحه طريق عن أرسطو فكر نقلت العربية الكتب بينما
مناقشة من الغربيني مكنت اليونانية عن والرتجمة الهامة، املسائل بعض يف مشوًها فجاء
بينة عىل وهم كتبه عىل أصيلة رشوح وضع ومن ألرسطو، رشد وابن سينا ابن تأويالت
األخالق كتب ترجمة سبقت النظرية الكتب ترجمة أن ذكره يجدر ومما النصوص، من

والخطابة. والسياسة املنزيل والتدبري
طليطلة، وباألخص إسبانيا، األول: املركز خمسة، فكانت الرتجمة مراكز أما (ب)
إنجلرتا، الثاني: املركز السابق، القرن يف جاريًا كان ما عىل العربية الكتب فيها تنقل
واملركز اليونانية، عن املرتجم جروستيت روبرت نبغ حيث أكسفورد، جامعة أي
–١١٩٧) الثاني فردريك اإلمرباطور وصقلية، نابوىل ملكي بالط يف إيطاليا، الثالث:
البالط الرابع: واملركز واليونانية، العربية الكتب تنقل كانت حيث منفريد، وابنه (١٢٥٠
وقد القسطنطينية، الخامس: واملركز ،(١٢٦١–١٢٦٤) سنتي بني وبخاصة البابوي،
١٢٦١ حتى الالتينية اإلمرباطورية فيها وأسسوا ١٢٠٤ سنة فتحوها الصليبيون كان
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ودومنيكيني) (فرنسسكيني باريس جامعة من وأساتذة فرنسيون مرسلون إليها فقصد
فيها. فنقلت باريس إىل املخطوطات أرسلوا أو اليونانية، عن بالنقل اشتغلوا

(؟–١٢٣٥) سكوت ميخائيل (1)

الهيئة علم كتاب — اليهود أحد بمعاونة — ١٢١٧ سنة بطليطلة ترجم أسكوتلندي (أ)
تحت يجمعون اإلسالميون وكان ألرسطو، الحيوان كتاب بقليل ذلك وبعد للبطروجي،
أربع يف الحيوان وأجزاء مقاالت، عرش يف الحيوان تاريخ هي: كتب ثالثة االسم هذا
فيها وعرف إيطاليا إىل قصد ١٢٢٠ سنة ويف مقاالت، خمس يف الحيوان وكون مقاالت،
فردريك بخدمة التحق ثم البابوي، البالط يف حظوة موضع كان ولكنه السحر، بمزاولة

التنجيم. يف وكتابًا سينا، البن الحيوان كتاب وترجم منجمه، فكان الثاني
قام إنه البعض: ويقول أرسطو، عىل رشد ابن رشوح ترجم من أول وكان (ب)
ويرجح أندراوس، اسمه يهودي بمعاونة بطليطلة وهو ببعضها، أو الرتجمة، بهذه
األوساط يف فذاعت املرتجمني من نفر بمعاونة فردريك بالط يف بها قام إنما أنه البعض
هذا قبل يعرف لم الغربي الفكر يف رشد البن أثًرا فإن ،١٢٣١ سنة من ابتداء الجامعية
ولعل (ص٢٢٥–٢٢٧)، والرشدية» رشد «ابن كتابه يف ِرنان يقوله ملا خالًفا التاريخ،
جميع يف رشد وابن سينا ابن اشرتاك عهًدا أقدم الالتينية الرشدية بأن الظن يف السبب
رشد. ابن قبل الغرب يف سينا ابن عرف وقد الجديدة، واألفالطونية أرسطو عن أخذاه ما

(؟–١٢٧٢) األملاني هرمان (2)

عىل رشد البن األوسط الرشح ١٢٤٠ سنة نقل طليطلة، يف بالرتجمة اشتغل أسقف
جالء مع العربية عن ألرسطو الخطابة كتاب ١٢٥٠ سنة وحوايل النيقوماخية، األخالق
رشح نقل قد وكان رشد، وابن سينا وابن الفارابي إىل بالرجوع تكميله أو العربي النص
أرسطو كتاب عىل رشد البن األوسط الرشح نقل ١٢٥٦ وسنة الكتاب، هذا عىل الفارابي

الشعر. يف
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مرتجمون

اإلنجليزي ألفريد (3)

كتاب عنها ونقل القرن، أوائل يف بطليطلة العربية تعلم ،Sareshcl أوفرسشل ألفريد أو
١٢١٥ سنة حوايل اليونانية، عن ونقل أخرى، وكتبًا ألرسطو، يعزى كان الذي النبات
فلسفية منوعة ثقافة فيها تظهر كتبًا ووضع النفس، وكتاب النوم وكتاب النفس كتاب
واألرسطوطالية الشارترية، األفالطونية بني يجمع القلب» «حركة كتابه ففي وعلمية،
ونظريات العلل، كتاب من املستمدة الجديدة واألفالطونية النفس، كتاب من املستمدة
عىل بعضرشوح أيًضا ن ودوَّ ومونبليي، سالرن أطباء وعن جالينوس عن مأخوذة طبية
ولكنه آيل، طبيعي لجسم أول كمال بأنها للنفس أرسطو تعريف يصطنع وهو أرسطو،
بينهما فيضع مباًرشا، اتحاًدا والجسم النفس اتحاد يعني التعريف هذا أن إىل يفطن ال
الجسم، وظائف جميع تدبر والنفس القلب، يف بالنفس يلتقي حارٍّا نفًسا أو حيويٍّا روًحا

طبيٍّا. طبيعيٍّا وصًفا الوظائف هذه يصف وهو

موريكي جيوم (4)

كتاب األرسطوطالية: منقوالته سابقة، ترجمات وراجع اليونانية عن نقل فالمندي (أ)
العلوية اآلثار عىل األفرودييس اإلسكندر ورشح (١٢٦٧) املنزل وتدبري (١٢٦٠) السياسة
وعىل (١٢٦٦) املقوالت عىل سمبليقيوس ورشح واملحسوس، الحس عىل ورشحه (١٢٦٠)
كتاب عىل النحوي يوحنا رشح من بالعقل الخاص والقسم (١٢٧١) والعالم السماء
كتاب عىل النحوي يوحنا رشح من بالعقل الخاص والقسم (١٢٧١) والعالم النفس

النفس. كتاب عىل ثامسطيوس ورشح ف٩) وبداية ف٤–٨ م٣ (أي النفس
حينذاك الغربيون فعرف ،(١٢٦٨) ألبروقلوس اإللهيات مبادئ كتاب ونقل (ب)
ونقل الكتاب، هذا من قسم إال هو ما أرسطو إىل ينسب كان الذي العلل كتاب أن
العرشة الشكوك والقدر، العناية وهي اليونانية: أصولها ضاعت أيًضا له رسائل ثالث
عىل رشحه من وأجزاء تيماوس، عىل رشحه من وأجزاء بذاتها، الرشور قيام العناية، يف
رياضية وكتبًا ألرشميدس، ورسائل وجالينوس، لبقراط طبية كتبًا ونقل بارمنيدس،

أمبرييقوس. لسكستوس البريونية الحجج وكتاب أخرى،
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أخرى ترجمات (5)

القرن أواخر إىل ترجع الطبيعة» بعد «ما أرسطو لكتاب ترجمة بادوفا يف وجدت (أ)
نسخة عن منقولة ١٢١٠ سنة إىل ترجع باريس يف أخرى ترجمة ووجدت عرش، الثاني

القسطنطينية. من جاءت
ألرسطو، الكربى األخالق كتاب مسينا دي برتولوميو ترجم ١٢٦٠ وحوايل (ب)

مدرسته. إىل يرجع والذي إليه املنسوب املسائل وكتاب
(١١٣٥–١٢٠٤) ميمون بن موىس كتاب ترجم القرن من األول الثلث ويف (ج)
،١١٩٠ سنة ونرشه بالعربية صاحبه وضعه والكتاب العربية، عن الحائرين» «داللة
القرن يف األقل عىل ترجمات ثالث للكتاب إن البعض ويقول العربية، إىل حياته يف ونقل

نفسه.
لتاريخ منها املهم إثبات إىل بل الرتجمات، جميع إحصاء إىل هنا نقصد ولم (د)

تُْحَص. لم كثرية املكتبات يف املدفونة املخطوطات تزال وما الفلسفة،
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الثالث الفصل

دوفرين(؟–١٢٤٩) جيوم

ومصنفاته حياته (1)

أحدهما: فلسفيان، وكتابان وصوفية، الهوتية كتب له القرن، مفكري كبار أول فرنيس،
الطبيعي بالعلم يعجب ولكنه أوغسطيني، وهو العالم، يف واآلخر: النفس، خلود يف
يعرف منهم، ويفيد وافية معرفة وعلماءه اإلسالم فالسفة ويعرف األرسطوطايل،
والبطروجي، الهادي، عباس بن وعيل والخوارزمي، معرش، وأبا البتاني، العلماء: من
وابن الفارابي أقوال وذكر القرآن، إىل كثريًا أحال وقد الهيثم، بن والحسن والفرغاني
التعريفات بعض عنه وأخذ مرة أربعني حوايل سينا ابن ذكر بل الفعال، العقل يف سينا
أدخله الذي هو إنه يقال: أن ويمكن العلوم، وترتيب اآلراء من وكثريًا األمثلة وبعض
وهو آلرائه، عرض الفالسفة» «مقاصد كتابه أن يظن وكان الغزايل، وذكر الجامعة، إىل
مرتني، رشد ابن وذكر النجاة، لكتاب وبخاصة القديمة للفلسفة تلخيص الحقيقة يف
جربول، وابن ميمون، ابن اليهود فالسفة من وذكر ا، جدٍّ الرشيف بالفيلسوف ونعته
معارصيه كمعظم وكان جميًعا» الفالسفة «أرشف فيه ويرى مسيحيٍّا الثاني يظن وكان
العرب من وأتباعه «أرسطو فيقول: خالصة، أرسطوطالية اإلسالمية الفلسفة أن يعتقد
بني التعارض وجوه ببيان العناية كل عني وقد وغريهم»، سينا وابن والغزايل الفارابي
حرية عىل املسيحية قيام يف األسايس التعارض ورأى املسيحية، ومقتضيات الفلسفة هذه
ردوده مبدأ لذا بتاتًا، الحرية هذه ينكر وأتباعه» أرسطو «مذهب بينما اإللهية، اإلرادة
والعناية الحر الخلق يف يتجىل الذي املجد ذلك الخالق» مجد «يهدم املذهب هذا أن دائًما
فيقول: وحده العقل عىل الفلسفة يف يعول أنه عىل ينبه وهو والفداء، والتجسد املتصلة
الحجة أن أعلم فإني أقوايل، عىل للربهنة أرسطو أقوال استخدام أريد أني يداخلنك «ال

الربهاني.» اليقني توليد وغريض فقط، اإليمان تولد إنما السلطة من املستمدة
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والعالم هللا (2)

الفاعلية العلة هللا يعترب أنه ولو — األول املحرك دليل يذكر ال هللا وجود عىل الربهنة يف (أ)
مبدأ عىل بناء ال بالذات، املوجود إىل باملشاركة املوجود من دليًال يقدم وإنما — األوىل
حادث كل «إن فيقول: األفالطونية، يف الحال هو كما املعنيني، تالزم عىل بناء بل العلية،
ليس ماهيته»، كل يف يقبله وهو له عرض فالوجود للوجود، وقابل بذاته ممكن فهو
باملشاركة، وجود فهو ماهيته، عن خارج املخلوق فوجود املخلوق، حد يف داخًال الوجود

فيه. وإلحاح واملمكن الواجب بني التقابل هذا يوجد أيًضا سينا ابن وعند
ولكنه اإلسالميني، من وغريه سينا وابن أرسطو إليه ذهب كما أزليٍّا العالم ليس (ب)
الفعل بأن القول يتضمن الحدوث افرتاض إن سينا: ابن يقول أوغسطني، بني كما حادث
ال العالم حدوث ولكن تناقض، هذا وإن الفعل، إىل القوة من يخرج أي يتغري املحض
عن أجزاء املوجودات صدور وليس أزلية، إرادة عن صادر إنه إذ هللا، ذات يف شيئًا يغري
اإللهية، الالنهاية فطلبت هللا من أجزاء املوجودات كانت وإال العني، عن املاء كصدور هللا
املحركة والنفوس املفارقة بالعقول للعالم، سينا ابن يرسمها التي الصورة وليست
تلك توسط قبول يسعه ال املسيحي إن العقل، عند وال املسيحية عند بمقبولة للكواكب،
غاية وحده وهللا أحد، ذلك يف يشاركه ال خالق وحده هللا فإن هللا، وبني بينه املوجودات
«عن أنه عىل الربهان إقامة يمكن وليس آخر، عقل وأي الفعال، العقل دون من اإلنسان
صدوًرا أول عقل صدر هللا عن وأنه سينا، ابن يقول كما واحد» إال يصدر ال الواحد
عن كلٌّ التوايل، عىل صدرت العقول باقي وأن العقل، ذلك سوى عنه يصدر ولم رضوريٍّا

فقط. عرشة العقول وأن قبله، الذي
فإنه ألجرامها، الفلكية النفوس تحريك سينا ابن تعليُل البطالِن ُ بنَيِّ هو ومما (ج)
تتشبه أن وتريد كماله وتحب بفلكها الخاص املفارق العقل تتأمل نفس كل إن يقول:
إال آن كل يف يحصل ال الفلك من جزء كل كان ملا ولكن مثله، ثابتًا فلكها تجعل بأن به
فلكها تحرك النفس فإن األجزاء، سائر إىل بالقوة ويبقى الفلك، مكان من فقط جزء عىل
وقت يف جميًعا عليها يحصل دام ما بالتوايل األجزاء جميع عىل منه جزء كل يحصل لكي
جميع عىل الحصول إن إذ منه، املقصود الغرض يحقق ال عبث التعليل هذا إن واحد،
الذي فالشوق نهاية، غري إىل وهكذا آخر، يف والحلول جزء، ترك يعني بالتوايل األجزاء
جهة، من هذا آن، كل يف والخسارة الربح ويتعادل أن، كل يف نفسه يناقض الفلك يحرك
الفلكية، النفس تتحرك أن منها يلزم لم سينا ابن بمقدمات سلمنا إذا أخرى جهة ومن
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التي والحمري الخيل تشبه النفوس تلك إن تتأمله، الذي الثابت كالعقل ثابتة تبقى أن بل
واحدة نفًسا للسماوات يجعل النحو هذا عىل يبطلها إذ وجيوم البرش، طواحني تحرك
الثانية املقالة يف املذكورة املحركة العقول يف أرسطو لنظرية يعرض ولم جميًعا، تدبرها
العرش املقاالت سوى الكتاب هذا من يعرف يكن لم ألنه الطبيعة؛ بعد ما كتاب من عرشة

األوىل.
خالصة صور فاألرواح املاديات، يف عنه األرواح يف املخلوقات تجوهر ويختلف (د)
عرش، الثالث القرن مفكري بني الرأي هذا إىل ذهب من أول وجيوم مفارقة، عقول أو
بأنهم عليهم فرد وصورة، هيوىل من مخلوق كل يؤلفون قبل من الالهوتيون وكان
بويس أثبته قد كان ما تبني وهي عليها، رشد ابن ورشح أرسطو فلسفة مبادئ يجهلون
كل يف الجوهرية الصور من يضع جيوم ولكن الجسمية، الجواهر يف إال مادة ال أن من
تضعه ملا ووفًقا أرسطو، يقرره ملا خالًفا متمايزة، كماالت من له ما بقدر جسمي موجود

األفالطونية.

اإلنسانية النفس (3)

ابن يقول كما القمر فلك عقل أو الفعال العقل عن صادرة اإلنسانية النفوس ليست (أ)
فال بالجسم، اتصالها ونوع النفس ماهية أما مبارشة، هللا من مخلوقة ولكنها سينا،
أنها (وهي أرسطو بعبارة النفس يعرِّف فهو اضطراب: من فيهما جيوم أقوال تخلو
اتحادهما يشبه ثم للجسم، الجوهرية الصورة إنها ويقول: آيل) طبيعي لجسم أول كمال
هذا يعترب أنه عىل أفالطون، عن آخذًا أوغسطني فعل كما بالقيثارة القيثاري باتحاد
ومع وأفلوطني، أفالطون يرتئي كما قرسيٍّا ال أيًضا، بأوغسطني أسوة طبيعيٍّا، االتحاد
اإلنسان يف النفوس تعدد ينكر مختلفة، كماالت توجد حيث الجوهرية الصور تتعدد قوله
لعهده. األوغسطينيني عامة ويخالف أرسطو إىل فيعود روحية، واحدة بنفس ويقول

ذلك، عىل الدليل سينا ابن من ويأخذ ذاتها، تدرك النفس أن إىل يذهب وهو (ب)
اإلشارات كتاب يف ومرة ف٧) م٥ ف١، (م١ الشفاء كتاب يف مرتني وارد دليل وهو
عن تغفل هل وتأمل، نفسك إىل «ارجع سينا: ابن يقول حيث ليدن)، طبعة من (ص١١٩
والهيئة، العقل خلقها أول خلقت قد ذاتك أن زعمت ولو نفسك، تثبت وال ذاتك وجود
بل أعضاؤها، تتالمس وال أجزاءها تبرص ال والهيئة الوضع من جملة عىل أنها وفرض
عن إال يشء كل عن غفلت قد وجدتها طلق، هواء يف ما لحظة ومعلقة منفرجة هي
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وجيوم الطائر، اإلنسان بدليل ومعروف األفالطونية، مع يتفق الدليل هذا إنيتها»، ثبوت
فال النفس، يف القوى تعدد امتناع عىل بالبساطة ويستدل النفس، بساطة منه يستنبط
وتدرك تحس التي هي وأنها بسيطة، واحدة ذاتها تدرك النفس األفعال، بتعدد إال يعرتف
الحال كذلك اإللهية؟ الذات عىل زائدة نعتربها أن دون صفات هلل نضيف ألسنا وتريد،

النفس. يف
بنظرية األرسطوطالية التجريد نظرية جيوم يعارض املعرفة مسألة ويف (ج)
املعنى لكان املحسوس من املعقول يجرد العقل كان لو فيقول: األوغسطينية، اإلرشاق
ميزة للعقل بقي وملا — متمايزان الحقيقة يف وهما — املشخصة الصورة من جزءًا
عليها، بها نحكم التي وللمبادئ املاديات، بها نعرف التي املعقولة للصور إن خاصة،
العقل إدراك أن بصحيح وليس معرفتها، عن تتولد أن يمكن فال عنها، مستقلة قيمة
وهي أفعالها وتعرف جزئي، موجود وهي ذاتها تعرف النفس فإن الكيل، عىل مقصور
املوجودات جزئية، موجودات إدراك العقل باستطاعة أن عىل تدل املعرفة وهذه جزئية،
أن غري الجزئي، إدراك العقل طبيعة من إن يقال: أن يجب بل األقل، عىل الروحية
من األشياء البرص يرى كما إال املعقوالت يرى يعد لم حتى أوهنته األصلية الخطيئة
ومعنى العقل، فيدركها العقل عىل واملبادئ املعاني يرشق هللا إن يقال أن ويجب بعيد،
حاملا بالفعل فتدركها بالقوة، فيها واملبادئ املعاني تصري بحيث النفس إخصاب اإلرشاق
دون تتعقل ال النفس إن أرسطو: لقول الوحيد املعنى هو وذلك حيس، بإدراك تتأثر
اإللهي، اإلخصاب أو باإلرشاق ينفعل أن بعد يفعل وفاعل، منفعل فالعقل خيالية، صور
أرسطو، يفعل كما النفس داخل سواء هللا، دون من فعال عقل وضع إىل إذن حاجة وال
فيها يتعدد فال بسيطة النفس فألن النفس، داخل أما سينا، ابن يفعل كما خارجها أو
ما عىل يدل ال الوجدان وإن ذاتها، النفس فعل التعقل فألن النفس، خارج وأما العقل،
به واالتحاد املفارق، الفعال العقل إىل النفس بتوجه يتم التعقل أن من سينا ابن يقوله

تتعقل. أن أرادت كلما
بني فيها فميز ورشاحه، أرسطو فلسفة تلقى أوغسطيني فكر بإزاء هنا فنحن (د)
محاولته جاءت وقد والربهان، النقاش ومنهجه املسيحية، ورائده يقبله، ال وما يقبله ما
سينا ابن عن أخذ السينوية: إىل الضاربة باألوغسطينية سمي ملا مثاًال املعرفة مسألة يف
العقل إرشاق عنه وأخذ كافيًا، انتباًها أعاره أوغسطني يكن ولم الكيل، املجرد املعنى
وضع أوغسطني وكان هللا، إىل اإلرشاق هذا فأضاف الكلية، املجردة للمعاني الفعال
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من أخرى محاوالٍت وسنصادف الرضوري، الكيل الحكم يف العقل يؤيد كمدد اإلرشاق
عىل جميًعا ويحلها األكويني، توما القديُس وغريَها املسألَة هذه يتناول أن إىل القبيل هذا

الخالصة. األرسطوطالية مقتىض
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الرابع الفصل

أوفهاليس ألكسندر

(١١٧٥–١٢٤٥)

ومصنفاته حياته (1)

طويلة سنني بجامعتها الفنون علم ثم بباريس، فالالهوت الفنون تلقى إنجليزي، (أ)
املخصص الالهوت لكريس شاغل أول فكان الفرنسيسكيني إىل انضم أن إىل كاهن، وهو

بالجامعة. الرهبنة لهذه
ونحن الوافية، الدراسة بعد تدرس لم مهوشة ضخمة الهوتية» «مجموعة له (ب)
جميع عىل االطالع تمام مطَِّلًعا كان إنه أوًال: فنقول عنه املشهور املعروف هنا نذكر
وينقده تارة يمتدحه سينا ابن وبخاصة اإلسالميني، الفالسفة وعىل تقريبًا، أرسطو كتب
ال بعض عن بعضها املوجودات وبصدور العالم، بأزلية قوله عليه يأخذه ومما أخرى،
سينا ابن أن الصدد بهذا ويالحظ واحد، إال يصدر ال الواحد عن وبأن رأًسا، هللا عن
أعظم قدرة للوسيط فيضيف القمر، فلك عقل عن تصدر السفلية األشياء كثرة يجعل
أجدر وأنسلم أوغسطني «أن ألكسندر يرى العموم وعىل هلل، يضيفها التي القدرة من

أرسطو.» من بالتصديق
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آرائه أهم (2)

وجه، كل من البسيط الخالق وبني بينها فيميز الخليقة، تركيب ببيان يُعنى وهو (أ)
ثانيًا: وفعل. قوة من أوًال: الرتكيب؛ من أنواع ثالثة مركبة — وجسمية روحية — الخليقة
هيوىل من وثالثًا: (كسقراط). املشخصة والهوية مثًال) (كاإلنسانية املجردة املاهية من
الجسمية الهيوىل فإن متجانستني، الجسمية والهيوىل الروحية الهيوىل وليست وصورة،
وللتغري لها خاضعة األرضية الجسمية والهيوىل فقط، املكانية للحركة خاضعة السماوية
التغري، من النوعني هذين عن منزهة الروحية الهيوىل بينما والفساد، للكون أي الجوهري،

كماالته. بتكثر مخلوق كل يف فمتكثرة الصورة أما
هيوىل من مركبة الجسم، من متمايًزا جوهًرا اإلنسانية النفس يتصور وهو (ب)
متصالن أنهما غري وصورة، جسمية هيوىل من مركب الجسم بينما وصورة، روحية
ألوغسطني، تابع هذا كل يف وهو بالطبع، للجسم مرتبة النفس ألن مباًرشا؛ وثيًقا اتصاًال
عن فينفصل النفس، جوهر من وأفعالها النفس قوى بتمايز فيقول أرسطو يتابع ولكنه
الذات إن فيقول: عميًقا، تعليًال رأيه ويعلل الرئيسية، قضاياهم إحدى يف األوغسطينيني
من األول للنوع وفًقا املخلوقات، يف يتمايزا أن ويجب فقط، هللا يف واحد يشء والفعل

الرتكيب. أنواع
موضوع منها لكل دراكة، قوى ثالث للنفس يضيف حني أوغسطيني وهو (ج)
والعقل به، املتعلقة واألحكام املحسوس العالم وموضوعه: ratio النطق خاص:
واملثل هللا وموضوعه: intellectus والفهم املخلوقة، األرواح وموضوعه: intelligentia
الجسميات معاني إن فيقول: التجريد يف أرسطو نظرية بالنطق يلحق ثم الدائمة،
املنفعل والعقل النفس، لصورة الفعال العقل ويجعل العقل، بفعل املجردة وحدها هي
صورته عىل النفس خلق هللا يكون كيف إذ مفارقني، ال النفس يف ويضعهما لهيوالها،
وهو بذاته فعاًال ليس الفعال العقل أن غري التعقل؟ عىل القدرة يمنحها أن دون ومثاله
املعرفتان أما املنفعل، العقل هو فيحرك يحركه إلهي إرشاق إىل مفتقر فهو مخلوق،
أخريني قوتني إىل راجعتان فهما بالذات، للمادة مفارقة فموضوعاتهما والثالثة الثانية
وأرسطو، أوغسطني بني للمزج آخر مثال وهذا اإللهي، اإلرشاق إىل أيًضا هما مفتقرتني

بالثاني. األول لتكميل أو
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الخامس الفصل

القديسبونافنتورا

(١٢٢١–١٢٧٤)

ومصنفاته حياته (1)

انتخب ثم باريس، بجامعة وعلم هاليس، أوف أللكسندر تتلمذ فرنسسكي، إيطايل، (أ)
السابقة السنة يف كرديناًال عني قد وكان والثالثني، السادسة يف وهو للربهنة عامًلا رئيًسا

عليها.
بطرس «أحكام» عىل رشح أهمها: وصوفية، والهوتية فلسفية كتب له (ب)
وأخرى هللا»، إىل النفس «سبيل يف ورسالة بالجامعة، درسه تدوين هو اللومبارذي

وسائل. أو كآالت له إخضاعها أي الالهوت» إىل الفنون «إرجاع يف
االتجاه لهذا وتبًعا وأنسلم، ديونيسيوس إليه ويجمع األكرب، مرجعه أوغسطني (ج)
العلم األفالطونية ويف «عالم»، وأرسطو «حكيم» أفالطون أرسطو: عىل أفالطون يفضل
عنده املثىل والحكمة الدائمة، الروحية لألشياء املدركة للطبيعيات االستداللية املعرفة هو
إىل التوجه الالهوت ومهمة به، والتكمل الالهوت معاونة الفلسفة فمهمة صوفية: الهوتية
وال الكلية الحقيقة وجه يشوه فإنه بالفلسفة االجتزاء أما الجذب، إىل واالنتهاء التصوف
يرى أن إال يسعه ال املسيحي الفيلسوف أن حني يف بحتة، طبيعية قيمة سوى للعالم يدع
والغائية، والنموذجية الفاعلية علته هللا إىل إرجاعه بغري كامًال تعقًال العالم تعقل امتناع
املعرفة يف النظر أن الواقع ويف املركزية، نقطتها هللا دراسة من تتخذ الحقة فالفلسفة

رضورة. هللا إىل بنا يؤدي العالم ويف اإلنسانية
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املعرفة (2)

نحو األدنى بجزئها تتجه فهي أعىل، وعقل أدنى عقل عقالن: أو معرفتان للنفس (أ)
الحواس، من آتية معرفة كل ليست هللا، ونحو ذاتها نحو األعىل وبجزئها املحسوسات،
أن فيجب الحس، يف وجوده سبق ما إال العقل يف يوجد ليس إنه قال: أرسطو كان وإذا
يف مجردة هي وليست مجرد نحو النفسعىل يف صورها توجد التي األشياء عىل يقرصهذا
الفعال، العقل بمعونة ويجرد الخيالية، الصور إىل يتجه املنفعل العقل وجودها، حقيقة
بها ليكمل العقلني، نظرية يصطنع (فبونافنتورا يتأملها، الفعال للعقل املعاني فيقدم
ولكنه مجردة، معان من عنها لدينا ما ليفرس أي املاديات، معرفة يف أوغسطني مذهب
يضع وهو واملتعقلة)، املجردة الوظيفتني بني يخلط إذ خاطئًا، فهًما التجريد فعل يفهم
الفاعل وأنه إنسان، كل ينري الذي النور هو هللا أن صحيح ويقول: النفس يف العقلني
مخلوق كل منح هللا فإن فحسب، منفعلة ليست النفس ولكن مخلوق، فعل كل يف األول

األدنى. العقل عن هذا الخاص، فعله بها يحقق فاعلية قوة
وصفاته، كاهلل بالطبع، للمادة املفارقة األشياء فموضوعه األعىل العقل أما (ب)
مبادئ يف يقال كذلك الحس؟ يف وجود األشياء لهذه يسبق وكيف وأفعالها، والنفس
النسبة ولكن بالحس، مكتسبة حدودها املحسوسات، عىل تطبق مبادئ هناك التعقل:
وهناك فقط، باإلضافة فطرية مبادئ فهذه ذاتها، تلقاء من النفس تدركها الحدود بني
أنه مثل بينها، والنسب حدودها حيث من األعىل العقل إىل ترجع بحتة، عقلية مبادئ
ويجب بالذات، الحق هللا تصديق ويجب يشء، كل فوق «هللا» األول املبدأ احرتام يجب
إليها، يتوجه حاملا النفس يف العقل يدركها املبادئ هذه خري، كل عىل األعظم الخري إيثار
أعىل وليس عليها، يحكم وال العقل بها يحكم النفس، من أعىل وهي إطالًقا، فطرية فهي

عليه. ودالة هللا، من النفس يف مطبوعة املبادئ فهذه خالقها، سوى النفس من
كذلك، هللا إىل تنتهي وجدناها — وعملية نظرية — العقلية أفعالنا حللنا وإذا (ج)
إدراك فهو التصور أما واالستدالل، والحكم التصور يف هللا إىل ننتهي النظر جهة فمن
املعاني سلم يف يرتقي العقل يزال فما املحدود، من أعم بمعان فهو حد وكل اليشء، حد
األول» «املعلوم فاهلل ذلك وعىل بذاته، املوجود معنى وهو وأعمها أعالها إىل يصل حتى
يخلط (هنا املطلق، املوجود معنى إىل حده نرجع لم ما العلم تمام موجوًدا نعلم ولسنا
مجرد معنى وهو باإلجمال، املوجود بني — قبل من األيليون خلط كما — بونافنتورا
والذي التعيني، تمام ذاته يف املعني الوجود واجب أو بالذات، املوجود وبني معني، غري
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بونافنتورا القديس

وأما ثابتة، حقيقة القضية بأن العلم فهو الحكم وأما بالدليل)، إال وجوده نعرف ال
متغرية املحسوسات ولكن املقدمتني، عن رضورة الزمة النتيجة بأن العلم فهو االستدالل
للخطأ، معرض للتغري خاضع أيًضا وعقلنا اللزوم، رضورة تربر وال حال، عىل تثبت ال
نموذجها، هللا يف رضورية حقيقة من لألشياء ما عىل والرضورة الحقيقة تقوم أن فيجب
العقل أن لرأى وجهها عىل التجريد نظرية فهم أنه فلو بونافنتورا، يخلط أيًضا (وهنا
رضوري)، ثابت يشء عىل يحصل املجردة املاهية ويستبقي املتغرية األعراض يستبعد إذ

النظر. جهة من هذا
غاية لتحقيق الوسائل خري عن يبحث حني العقل فإن العمل، جهة من أما (د)
األعظم الخري معنى عىل بالرضورة حاصل فهو الكامل، الخري إىل أقرب هو عما أي ما،
معنى مثل الجزئية، الخريات من مجرد األعظم الخري معنى أن الحق (ولكن فيه، منطبًعا
فال هللا، أو بالذات األعظم الخري أما الجزئية، املوجودات من املجرد باإلجمال املوجود

باالستدالل). إال عليه نحصل
اإلنساني العقل أن هي املبحث هذا من بونافنتورا بها يخرج التي والنتيجة (ه)
رؤية أو هللا بذات اتصاًال ليس االتصال هذا أن عىل ينبه أنه بيد الدائمة، بالحقيقة متصل
املنطبعة هللا بفكرة اتصال هو وإنما — وأتباعه مالربانش إليه سيذهب كما — مبارشة
ومتى اإلدراك، لهذا تؤهلها هيئة أو بملكة ذاتيٍّا إعداًدا للنفس هللا إعداد أو النفس، يف
عليه تقوم الذي األساس باعتبارها أي — الوجه هذا عىل النفس يف مدركة هللا فكرة كانت
يعوزه، الذي التأييد أنسلم دليل ولقي موضوعية، الفكرة هذه كانت — العقلية أفعالنا
هللا بوجود اإليمان أن واعتقد أنسلم، دليل بالفعل اصطنع وقد بونافنتورا، ظن هكذا
فكرات أن تبني إذا ولكن به، إليماننا تفسري مجرد الوجود هذا عىل التدليل وأن فطري،
تدل وال فكر مجرد تظل فإنها بالتجريد، مكتسبة والكامل والرضوري والخري املوجود

واقعي. وجود عىل

العالم (3)

مطلقة موجودات املحسوسات كأن هللا يف املثل وجود أرسطو أنكر بونافنتورا: يقول (أ)
والحساب بالعالم، هللا عناية فأنكر أخرى، أخطاء إىل قاده أسايس خطأ وهذا مخلوقة، غري
وقد بالذات، األعظم الخري إىل حاجة غري يف األخالق وبأن العالم، بأزلية وقال املوت، بعد
سائر يف عبقريته رأوا ملا أتباعه، أن له يؤسف مما ولكن إليه، ذهب فيما العذر له نلتمس
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من باطل مذهبه أن عىل وراءه، فجروا النقط هذه يف أخطأ أنه يصدقوا لم املوضوعات،
أوجه: ثالثة

هللا عن يصدر لم فالعالم هللا، لطبيعة مغايرة العالم طبيعة فألن أوًال: أما (ب)
دام وما الخالق، يف املخلوقات مثل بوجود القول يحتم وهذا باإلدارة، صدر بل بالطبع،
املادة يضع أن ألحد كان وما العدم، من هللا أوجده فقد هللا ذات عن يصدر لم العالم
يعني العدم من اإليجاد أن بونافنتورا يظن (وهنا عنه، مستقل كمبدأ الصانع جانب إىل
إيجاًدا عنينا فإذا وتأخر، تقدم عالقة عنه تلزم «من» حرف وأن وجود ال بعد اإليجاد
وجود قبل ا خاصٍّ وجوًدا للعدم يجعل كأنه تناقض، يف وقعنا بعدٍم مسبوق غري أزليٍّا
متغريًا العالم كان ملا فألنه ثانيًا: وأما سابقة)، مادة انتقاء بالعدم املراد وحقيقة العالم،
عدد من أكرب مثًال القمر دورات عدد وإن بدوامه، الالنهاية ازدياد أزليته معنى كان
العالم وصل كيف ثم الالنهاية، يف التفاوت يعقل وليس مرة، عرشة اثنتي الشمس دورات
أرسطو كان ولقد الالنهاية؟ عبور يمكن وليس أول طرف له وليس الحارض اآلن إىل
العرص يف به تفرد أنه يلوح قول وهو الزمان، ببدء قوله نقد يف أفالطون عىل متجنيًا
لوجد أزليٍّا العالم كان ولو بالفعل، متناه ال عدد وجود املمتنع من فألن ثالثًا: وأما القديم،
وهذا الخالدة، النفوس من متناه ال عدد اآلن يوجد ولكان اإلنسان، بني من متناه ال عدد
أن أراد النتيجة هذه (وإىل األزل، يف هلل العالم مساوقة باستحالة اإلقرار فيلزم خلف،
القديس وسنرى هللا، عن باستقالله قول العالم بأزلية القول أن ظانٍّا بونافنتورا، يصل
السواء). عىل والقدم الحدوث أنصار حجج عىل ويرد القولني، بني يميز األكويني توما

املخلوق تركيب األوغسطينيني: بني املشرتكة اآلراء سائر بونافنتورا عند ونجد (ج)
متعددة صور ومن وصورة، روحية) أو (جسمية هيوىل ومن ووجود، ماهية من كان أيٍّا
بذرية، أصول عىل الهيوىل وانطواء وقواها، النفس بني التمايز وعدم الكماالت، بتعدد
من شيئًا تحدث الطبيعة أن ولزم وحده، هلل هي خالقة قدرة للمخلوقات أضيفت وإال
مالربانش وإن ديكارت، إن لنقول: حتى قوي أثر املعرفة يف لنظريته كان وقد يشء، ال
تتألق األطراف، محبوك قوي، جملته يف ومذهبه أوغسطني، إىل منهم إليه أقرب وأتباعه

األسلوب. وجمال الفكر، وسمو الروح، حرارة من عالية مواهب فيه
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السادس الفصل

روبرتجروستيت

(١١٧٥–١٢٥٣)

ومصنفاته حياته (1)

للعلم بارز ممثل أول كان أستاذ عن ونتحدث أكسفورد، إىل باريس من ننتقل (أ)
كان ونزعاته، بمناهجه الحديث العلم أسس واضعي ومن الوسيط، العرص يف التجريبي
وكانت الباريسية، بالربامج مسرتشًدا فيها الدراسة فنظم عليها، فمديًرا بالجامعة أستاذًا

لنكولن. عىل أسقًفا عني ثم الباريسيني، األساتذة ببعض متصلة عالقات له
كتابي نقل وأعاد دينية، كتبًا اليونانية من نقل ومؤلًفا، وشارًحا مرتجًما كان (ب)
وكتاب السماء، كتاب أرسطو عن ونقل لديونيسيوس، الصويف والالهوت اإللهية األسماء
ديونيسيوس، عىل رشوح وله قبل، من الالتينية إىل نُِقل يكن ولم النيقوماخية، األخالق
ألحق وقد النيقوماخية، واألخالق الطبيعي، والسماع واألغاليط، الثانية، التحليالت وعىل
ترجمته لتوضيح اليونانية واألجرومية اليوناني املعجم عىل تعليقات األخري الكتاب بهذا

والنفس. الطبيعة، بعد وما الطبيعية، الفلسفة يف رسائل وله وتربيرها،

مذهبه (2)

خالف أوغسطينيٍّا، كان فقد فحسب، املطلع العالم عناية بأرسطو عنايته كانت (أ)
وإىل الطبيعي، العلم منهج وإىل املعرفة، مسألة إىل ترجع جوهرية أصول يف أرسطو
الروحيات يتصور أنه أرسطو مذهب عىل يأخذ املمعرفة مسألة ففي نفسه، الطبيعي العلم
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للروحيات، دراكة أخرى قوة عىل ال وحده االستداليل العقل عىل العتماده حسية، بصور
ما فإذا والنفوس، والعقول هللا وجود عىل األرسطوطاليون يربهن االستداليل بالعقل
«عرفوا أنهم ذلك: مثال الجسمية»، التصورات خالل إال يروها «لم يتصوروها أن أرادوا
االمتداد هي خيالية بصورة إال يدركوها لم ثم تتجزأ، ال بسيطة الرسمدية أن باالستدالل
ثمة ومن والزمان، الحركة كأزلية شتى أضاليل إىل جرهم أسايس خطأ هذا الزماني»،
أرسطو عبارة أما الروحيات، تدرك اإلنسان يف أخرى بقوة القول فيجب العالم، أزلية
إطالًقا، ال آدم سقطة بعد اإلنسان حال يف صحيحة فهي علًما» فقد ا حسٍّ فقد «من القائلة

باملعقوالت. العلم ال باملحسوسات العلم فمجاله التجريد وأما
الهيثم، بن للحسن املناظر كتاب أكسفورد، أساتذة وعند عنده العلم مثال وكان (ب)
تفرس وحدها الرياضيات أن ويعتقد التدليل، يف الريايض األسلوب يستخدم هو لذلك
وأشكاًال»؛ وزوايا خطوًطا تكون أن يمكن الظواهر هذه علل «أن أي الطبيعية، الظواهر
الخط هو طريق وأقرص والكمال، االقتصاد ملبدأ تبًعا الطرق، بأقرص تعمل الطبيعة ألن
أنها يعني وهذا برهانية، علوًما الطبيعية العلوم تصري الريايض املنهج بهذا املستقيم،
عند امللحوظة الغائية والعلل الصورية، دون الفاعلية بالعلل الظواهر تفرس آلية تصري

أرسطو.
األفالطونية عن املعروفة النور نظرية عىل يقوم آليٍّا طبيعيٍّا علًما يضع وهو (ج)
النور هللا كان ملا أنه إىل فيذهب واألوغسطينيون، أوغسطني اصطنعها والتي الجديدة،
والصورة الهيوىل من ترتكب ما أول مركبة باملشاركة، أنواًرا املوجودات كانت بالذات،
الجسمية والصورة الوجود، سلم يف درجتها حسب عىل الصور باقي تقبل ثم الجسمية،
أبًدا، بذاته يتولد أنه خصائصه الالجسمي، يقارب اللطافة، يف غاية جوهر والنور نور،
من خصائصه الجسم ويعطي الكم، ويولد الثالثة األبعاد يف فيمدها الهيوىل يف وينترش
ويتخلخل عندها يتكاثف مركزية نقطة حول فجائي دائري وانتشاره وفعل، ولون جمال
الجلد ن تكوَّ العالم: حدث وهكذا جسم، جسم كل ويف العالم، جملة يف سواء املحيط، عند
النور هذا ومن العالم، مركز عىل نوًرا الجلد وعكس التخلخل، من الغاية النور بلغ حني
أفالك ثم القمر، فلك حتى التوايل عىل آخر بعد واحًدا التسعة األفالك تكونت املنعكس
العلوية األفالك آثار األرض يف تجتمع بحيث فالرتاب، فاملاء، فالهواء، النار، العنارص،

فيها. وترتكز
كله، الجسم يف منترشة وهي األجسام، نور من أسمى نور اإلنسانية والنفس (د)
للنفس فعلني والفكر اإلحساس كان لذا باألدنى، األعىل ينفعل ال إذ به، تنفعل ال ولكنها
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جروستيت روبرت

واإلدراك نور، بالجسم النفس يربط الذي والرباط وقواها، النفس بني تمايز وال ذاتها،
حقائق به نرى املخلوق غري النور من إرشاق اإلنساني والعلم نورية، طبيعة من فعل
بتفاوت مرتبة ويتفاوت كاملة، صورة ذاته يف هو بنور بونافنتورا قال كذلك األشياء،
تبدو وهكذا بالحس، املدرك النور هو الذي مظاهره أدنى إىل يصل حتى الوجود، مراتب
قائًما روحيٍّا تأويًال العالم يئول أيًضا بونافنتورا ومثل اإللهي، النور إشعاع كأنها الخليقة
جروستيت لروبرت يسمح النور نظرية استخدام ولكن واملجاز، الحقيقة بني الخلط عىل
وكان األشياء، جوهر النور كان فمتى الطبيعيات، دراسة يف الريايض املنهج بتطبيق
يف حتى وأشكاًال، وزوايا خطوًطا الطبيعة كانت رياضية، قوانني عىل متمشيًا آليٍّا فعله

طبيعيٍّا. علًما يؤسس لم وبونافنتورا اإلحساس، يف بل الحياة، علم
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(١٢١٤–١٢٩٤)

ومصنفاته حياته (1)

إىل عاد ثم سنني، ثماني أو ست بها وأقام باريس إىل قصد بأكسفورد درس أن بعد (أ)
يف والتنجيم السحر يدخل كان ألنه التعليم؛ عن الكف إىل واضطر بها، وعلم أكسفورد
ومن هذا، رأيه عىل ا مرصٍّ حياته طيلة وظل باريس، إىل ورجع التجريبية، العلوم عداد

«الفرنسيسكية». رهبنته رؤساء عند ريبة موضع كان ثمة
العلل كتاب وعىل ألرسطو، الطبيعة بعد وما الطبيعيات عىل رشوح له (ب)
ويعطف يعرفه وكان — البابا إليه طلب ثم بأكسفورد، تعليمه ثمرة هي ألبروقلوس،
أهم وهو األكرب» «الكتاب فوضع آراءه، يدون أن — الرسويل الكريس ارتقائه قبل عليه
وبني والعلوم الفلسفة بني العالقة أخطائنا، أسباب أقسام: سبعة إىل مقسم مؤلفاته،
الفلسفة التجريبي، العلم البرصيات، أو املناظر علم الرياضيات، اللغة، علم الالهوت،
وبحثًا األكرب الكتاب بعضموضوعات ضمنه األصغر» «الكتاب وضع ذلك وبعد الخلقية،
وزاد السابقني الكتابني يف أثبته ما بعض فيه ردد الثالث» «الكتاب ثم الكيمياء، يف

الالهوت». دراسة «موجز دون حياته آخر ويف جديدة، علمية مسائل
املدرسة قضايا جميع ويصطنع األول، املقام لالهوت يجعل أوغسطيني هو (ج)
يستنتج أنه ذلك الكليات، يف ا خاصٍّ رأيًا له نذكر ولكننا هاهنا نكررها فال األوغسطينية،
العارف الشخص عقل يف تؤثر الصور أن الواحد، الجزئي يف الصور تعدد نظرية من
إىل عود وهذا — مجرد فعال عقل إىل الحاجة تنتفي بحيث مجردة، فيدركها مبارشة
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معنى فيصري — شامبو دي جيوم عند خاص بنوع صادفناها كما القديمة الوجودية
املدد عن يختلف ال املعرفة فعل يف لإلنسان هللا يبذله الذي املدد أنه عنده اإللهي اإلرشاق
الفعال، العقل هللا إن يقال: املعنى وبهذا أفعالها، جميع يف املخلوقات لجميع يبذله الذي

عقلنا. نور وإنه
إىل ينفذ ولم كافية إحاطة به يحط لم أرسطو لرشح تصديه من الرغم وعىل (د)
من أرسطو يجهلوا أن لالتني «خري ويقول لكتبه الالتينية الرتجمات يعيب كان مقاصده،
القول إليه يضيف حتى به علمه يف هو يخطئ ثم الرتجمات» تلك طريق عن يعرفوه أن
وبخاصة منها، وأفاد اإلسالمية الكتب عىل وقف وقد العالم! وحدوث والخلق، بالثالوث،
ومصنفاته، سينا ابن بحياة معارصيه أعرف كان الهيثم، بن والحسن سينا ابن كتب
و«زعيم رشاحه» «أهم أرسطو بعد كبري اسم أول ويعتربه رشد، ابن عىل يقدمه وهو
بعض، عن بعضها املوجودات وبصدور العالم، بأزلية قوله عليه يأخذ ولكنه الفلسفة»،
للعامة دون أن بعد املرشقية» «الفلسفة به الخاص مذهبه وضع سينا ابن أن ويذكر

املناظر. يف الهيثم بن الحسن تجارب وينقل الطب، يف عنه وينقل الشفاء، كتاب
عىل نعى ما أكثر وما ورضورتها، التجربة بأهمية القوي بشعوره يمتاز وهو (ه)
ورصح التجريبية، بالطريقة عنايتهم عدم — باريس أساتذة وبخاصة — عرصه أهل
ويف األرسار، وأكرب تقريبًا، العلم أرسار بجميع املثقفني جهل سبب التقصري هذا بأن
أحدهما: رجالن، لدينا أعرفهم أو أهمهم علماء، لعدة عليه بالفضل يعرتف الباب هذا
الفرنيس ماريكور دي بيري واآلخر: للعلوم، الرياضيات رضورة علَّمه جروستيت، أستاذه
الطبيعية الفلسفة «إن يقول: كان فقد الريايض، املنهج لتكميل التجربة رضورة عرَّفه
املهارة املجرب إليها يجمع أن يجب بل العلوم، يف األخطاء لتصحيح تكفي ال والرياضيات
له أن سوى عنه نعلم وال التجارب»، «رب بيكون فيسميه التجارب» إجراء يف اليدوية
ورسالة عرش، السابع القرن أوائل إىل موضوعه يف كتاب خري بقي املغناطيس يف كتابًا
الذين والعرب اليونان املؤلفون الرجلني هذين إىل يضاف لألسطرالب»، جديد «تركيب يف

الالتينية. إىل منقولة كتبهم قرأ
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العلمي املنهج (2)

النقل أما والتجربة، واالستدالل، «النقل، وهي: ثالث، يف املعرفة وسائل بيكون يحرص (أ)
به نميز أن نستطيع فال االستدالل وأما يقول، ما علة يعطينا ال دام ما العلم يولد فال
تظهره التي فهي نتائجه، التجربة أيدت إذا إال املغالطي القياس من الربهاني القياس
فالفلسفة، الطبيعية، فالعلوم الرياضيات، التايل: النحو عىل الدراسة ويرتب للعيان»،

العلوم. جميع فيها تلتقي التي الكلية الحكمة أو فالالهوت فاألخالق،
دون فيها إذ عليها، املنطق يتوقف ولذا الربهان، فن أنها الرياضيات خاصية (ب)
العلة يبني الذي الحق الربهان وما النتائج؟ وما األصول؟ أو املبادئ ما نعرف سواها
تكوين يف للغاية رضورية فهي تعلم، وال العلوم تفهم ال بدونها الرضورية؟ الذاتية
للكواكب، تابعة األرضية الظواهر كانت وملا الفلكية، الظواهر يف واضح واألمر العلم،
بني كما ذلك، وفوق السموات، يف يجري ما جهلنا إذا األرض عىل يجري ما فهم فيمتنع
الخطوط لخصائص وفًقا وتنترش تتم الطبيعية األفعال جميع أن املحقق من جروستيت،
وأخطاء. ظنون مجموع كانت بالرياضيات العلوم تستعن لم فإذا واألشكال، والزوايا

تبني إذ التجربة، من رضبًا تستخدم أنها الرياضيات وضوح يف والسبب (ج)
ناقصة؛ فيها التجربة أن عىل محسوسة، فتجعلها وأشكال أعداد يف للحواس الحقيقة
عىل تقفنا التي بالتجربة تكميلها من بد فال جزئيتها، يف الحقيقة عىل تظهرنا ال ألنها
يربهن لنفرضرجًال االستدالل، يقني من أقوى يقينًا النفس يف فتولد ذاتيتها، يف الظواهر
وال يقتنع ال فهو قط النار يَر لم سامعه كان فإذا تحرق، النار أن عىل سليمة بحجج
النتيجة، بتسليم فقط يلزم االستدالل إن آخر، شيئًا أو يده فيها يضع لم ما النار يتجنب
يفهم أن يجب العلم، يولد إنه أرسطو: يقول الذي والربهان بصحتها، تقنع والتجربة

الربهان. مجرد ال بالتجربة، املقرتن الربهان أنه عىل
باالستدالل، العلوم إليها تصل التي النتائج تحقيق هما: وظيفتان، وللتجربة (د)
العلوم من لعلم يرجع ال برأسه، قائم علم تكوين إىل فتنتهي جديدة، حقائق واستكشاف
فيها يظهر مرة أول (وهذه Scientia experimentalis التجريبي العلم هو املعروفة،
تعمله ما كل عمل لنا يتيح بأن الطبيعة عىل سلطانًا يخولنا علم عىل ويدل االسم) هذا
وإجراء املالحظة أي االستقراء، ووسيلته الطبيعة، محاكيًا الفن يعمله ما وكل الطبيعة،
الحواس، جميع ذلك يف وتستخدم الكيل، القانون جملتها من يتألف بحيث التجارب
بآالت، تستعني بأنها العادية التجربة عىل العلمية التجربة وتمتاز البرص، وبخاصة
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الواقعة، الظواهر مالحظة عىل تقترص وال الفلك، علم يف واألسطرالب واملزولة كالكرة
يساعد العقل فإن العقل، عىل وعرضها تخيلها بعد ظواهر إيجاد عىل تعمل ولكنها
حد»، غري «إىل تجاربه وينوع ويحلل، ويحرق ويقطر يطهر فاملجرب بالفن، الطبيعة
عن يبحث كان فإذا الواحدة، الظاهرة فيها تحدث التي الحاالت مختلف بني ليضاهي
من املتدفقة املياه عىل وظهوره البلورات، عىل ظهوره بني قارن مثًال قزح قوس علة
وردت تجارب بيكون منها ويذكر وفنية»، طبيعية تحىص ال أنحاء عىل «هكذا الطواحني

ف٤). (م٣ ألرسطو العلوية اآلثار كتاب يف

وفوائدها العلوم (3)

بما نفسه يربر إنه عقيل، تربير إىل حاجة غري يف — املذكورة بوسائله — العلم هذا (أ)
خالص يف بفائدته نفسه يربر السلطان وهذا الطبيعة، عىل سلطان من اإلنسان يخول
ساخنة حمامات قواها: وتسخري الطبيعة بمحاكاة يعمله فمما املسيحية، وفوز اإلنسانية
ملتهبة مواد وقودها، تجديد دون باستمرار تيضء مصابيح نار، بغري بسخونتها تحتفظ
شديدة، وأضواء هائًال دويٍّا تحدث متفجرة مواد عني، طرفة يف بأكمله جيًشا تهلك
وأخرى محرقة، أشعة العدو عىل ترسل مرايا للحال، السامة الحيوانات تهلك مساحيق
للغاية، تصغرها أو تكربها أو الصور تكثر وأخرى سحرية، ومرايا مسمومة سحبًا ترسل
يدفعها أرشعة وال مجاديف بال سفن عنهم، وترفه الراحة للناس توفر وأدوات آالت
باملجدفني، غاصة كانت ولو سفننا إليها تبلغ ال ورسعة بقوة فتجري واحد شخص
اإلنسان يحرك طائرة آالت حيوان، يجرَّها أن دون بذاتها تجري الرسعة شديدة مركبات
آالت خطر، ألي التعرض دون البحر أعماق يف للغوص آالت الطري، يفعل كما أجنحتها

تسندها. أعمدة دون األنهر عىل تقام جسور بسهولة، الضخمة األثقال لرفع
مقصورة الكيمياء ليست والسحر، والتنجيم الكيمياء يف آيات التجريبي وللعلم (ب)
تحويل إىل يرمي عميل علم خاص وبنوع أيًضا ولكنها باملعادن، النظري العلم أنها عىل
وتركيب غامضة) مطولة أبحاثًا له يخصص (وبيكون الفالسفة حجر وإيجاد املعادن،
نعمر أن نستطيع ولكننا الثمانني، يجاوز ال اإلنسان عمر إن ال؟ ولم — الحياة إكسري
اإلرساف العمر وقرص الشيخوخة ضعف يف السبب إن والثعبان، والغراب النرس مثل
الطب لها يستطيع وال جيل، إىل جيل من الضعف الوراثة وتنقل والخلقي، الجسمي
الحياة بإكسري الضعف أسباب عىل تقيض العملية الكيمياء ولكن ضئيلة، مقاومة سوى

الرس!). ألهمية مبهمة عبارة يف تراكيبه من واحًدا بيكون (ويذكر
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األحداث علل السماوية األجرام حركات إن حيث من صحيح فعلم التنجيم أما (ج)
املايضوالحارضواملستقبل، نعرف أن استطعنا الحركات هذه قوانني عرفنا فإذا األرضية،
علم يف واملنهج والعامة، الخاصة الحياة تدبري يف الفائدة لعظيم باملستقبل التنبؤ وإن
أوقاتها، يف النجوم مواقع وبني التاريخ، يف املدونة اإلنسانية األحداث بني املقارنة التنجيم
يمكن فمثًال للعمل، املالئمة األوقات واختيار املستقبل لتوقع التقابل هذا عىل االعتماد ثم
لتعديل األرض سطح عىل املنترشة السماوية التأثريات باستخدام ما شعب أخالق تعديل
األفاعيل وبني بينه نالئم بسيط حجر بوساطة كامل بجيش الدهش إنزال يمكن أو الجو،
تحت ونما زرع نباتًا يأكل جعلناه إذا الحياة مدى شخص استبعاد يمكن أو العلوية،

الشمس. مواقع من معينة مواقع تأثري
بأن ذلك الكالم، بمجرد مدهشة نتائج عىل يحصل كذلك فعلم السحر وأما (د)
حال بحسب ضارة أو نافعة بخارات عنها ينبعث اإلنسان، جسم فيها بما األجسام،
الجسم خالل من ترسل أيًضا والنفوس الفساد، أو السالمة من عنه املنبعثة الجسم
قوية إرادة سليم جسم ذات سليمة نفس عن صدرت ما فإذا تلك، من وأفعل أدق بخارات
مناسبة أوقات يف صدرت إذا وبخاصة اإلرادة، هذه تحققت الطبيعة، يف كذا يحدث بأن
إرادات ينرش الذي هو والكالم السماء، تأثريات تأثريها إىل فاجتمعت النجوم، مواقع من
وجسم والحيوان الجماد النفس تأمر بها النفس، بنت الكلمة الطبيعة، خالل النفوس
املكتوبة الكلمة أو امللفوظة الكلمة ذلك يف سواء األجسام، خالل النفوس تأمر بل اإلنسان،
علماء وآخرون دجالون، جهالء سحرة فئات: ثالث السحرة أن عىل والتعازيم، كاألحجية
يخدمون علماء وسحرة الشياطني! مع باالئتمار الرش سبيل يف علمهم يستعملون ولكنهم
السلطة ويريد النقطة، هذه يف يلح بيكون وكان نافع، حالل سحر فهناك واألخالق، الدين
الحكمة من ليس أن يرى كان أنه عىل الشبهة، عنه وترفع فيها توافقه أن عىل الكنسية
البابا يخوله بأن الحق هذا تقييد بوجوب ويقول كان، ألي الحالل السحر مزاولة ترك

ممتازين. رجاًال
من والفن للطبيعة ما تفوق ألنها كاملعجزات؛ أفاعيلها تبدو عجيبة علوم هذه (ه)
نخبة، عىل وتقرص ا رسٍّ فتلقن كذلك تبقى أن ويجب بالذات، رسية فهي مألوف، سلطان
التجريبي والعلم والرموز، الصور تحت علمهم إخفاء يف اإلخصائيني جميع يجتهد لذا
فهو الثالث: الكربى غاياتنا يحقق سلطانه فإن الطبيعية، والفنون العلوم رأس الرسي
بحجر الثروة حيث من األعظم والخري الحياة، بإكسري للجسم األعظم الخري لنا يوفر
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األخرية الغاية وهذه للنفس، الروحي الخري توفر عىل الخريين بهذين ويعاون الفالسفة،
لها يهيئ الكنيسة، خدمة يف التجريبي العلم يكون أن يجب لذا القصوى، الغاية هي
واإلرشاد، الوعظ جانب إىل املبرشون استخدمه فإذا الجىل، مهمتها يف النجاح أسباب
الكفار، نظر يف كاملعجزات تبدو العجيبة مصنوعاته أن الواحدة: فوائد، ثالث منه جنوا
عقلنا نخضع ال فلَم العجائب، هذه أمثال تحدث الطبيعة كانت إذا أنفسهم: يف فيقولون
الذي الكاذب السحر خداع يكشف العلم هذا أن الثانية: والفائدة الإللهية؟ للحقائق
والجهد الدم من كثري عن املسيحيني يغني أنه الثالثة: والفائدة الكفار، ديانة عليه تقوم
وإذن وآالت، وسائل من لهم يتيحه بما كفرهم، عىل يرصون الذين الكفار محاربة يف
املستنريين يخاطبون وفالسفة، الهوتيني من العلماء إال بالتبشري يضطلع أن يليق فليس
أو عاملني إن حربية، وسائل يستكشفون أو بواسطتهم، الشعب فيكسبون الكفار من
يقلد لم فإذا القاسية، بالتجربة الصليبيون تعلمه درس وهذا جيش، من لخري ثالثة
مستشارين والحكام األساقفة يتخذ أن من أقل فال الحكم، زمام والفالسفة الالهوتيون

ملدينته. أفالطون أراد كما عقليٍّا، تدبريًا املجتمع ليدبروا منهم،
النظر بعد ويلتقي والعمل، والعلم الدين بيكون روجر عند يمتزج وهكذا (و)
الهوتية مسائل من عرصه مفكرو عالجه ما كل عالج السذاجة، من قليل غري يشء مع
إدراك وحسن اطالع سعة عىل فدل التجريبي بالعلم اشتغاله عليهم وزاد وفلسفية،
عامًلا يكن لم إذ التقدم، هذا يف شخصيٍّا يساهم لم ولكنه العلم، لتقدم الالزمة للرشوط
التحسني من شيئًا وأدخل برصية، آالت صنع أنه الصدد بهذا له يذكر ما وكل مجرِّبًا،
املال، بقلة ويعتذر نفسه، من التقصري ذلك يعرف وهو موجوًدا، كان منها بعض عىل
وضع أنه يبقى إسرتليني، جنيه ألفي عىل سنة عرشين يف العلمية نفقاته أربت وقد
السيادة طريق ألوروبا ورسم بمستقبله، وتنبأ لفوائده، وفطن التجريبي، العلم نظرية

العالم. عىل
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(١٢٠٦–١٢٨٠)

ومصنفاته حياته (1)

كان مهمتها اللجنة تؤدِّ ولم أرسطو، كتب لتهذيب لجنة فيه ألفت الذي الوقت يف (أ)
أول كان فقد البالغة، وأهميته غرضه من بينة عىل وهو وحده املهمة بتلك يضطلع ألربت
العلوم يف ساهم من وأول للغربيني، عرضها من وأول مزاياها، لألرسطوطالية عرف من
اختلف حيث إيطاليا، إىل قصد عرشة السادسة بلغ وملا بافاريا، يف ولد أصيلة، مساهمة
وعكف الدومنيكيني، رهبنة دخل املدينة هذه ويف بادوفا. جامعة فإىل بولونيا، جامعة إىل
إىل أرسل ١٢٤٠ ويف الرهبنة بني متنقًال التعليم يف أخذ سنني خمس وبعد العلم، عىل
بجامعتها يعلم ورشع الالهوت، يف أستاذ لقب عىل سنني خمس بعد بها فحصل باريس،
كان ولكنه جريئًا، عمله فكان رسميٍّا، محرمة تزال ما وكانت أرسطو، كتب أساس عىل
أوروبية، بشهرة وفاز عظيًما نجاًحا فأصاب حينذاك، إليه الحاجة لشدة رضوريٍّا عمًال
كتب جانب إىل االستشهاد معرض يف رصاحة وتذكر وترشح تقرأ كتبه كانت تويف وملا
املعارصين ذكر عدم من العرف به يقيض كان مما بالرغم رشد، وابن سينا وابن أرسطو

باألكرب. يلقب كان حتى قرٍن ربُع وفاته عىل يمِض ولم العلمية، الكتب يف
الالهوتية الكتب أما وعلمية، وفلسفية، الهوتية، ثالث: طوائف إىل كتبه تتوزع (ب)
يف «مجموعة والجديد، القديم العهدين كتب عىل رشح األحكام، كتاب عىل رشح فأهمهما
رشوح فهي الفلسفية الكتب وأما ديونيسيوس، رشوح الهوتية»، و«مجموعة املخلوقات»
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ورشح السياسة، النيقوماخية، األخالق الطبيعة، بعد ما الطبيعيات، املنطق، أرسطو: عىل
منحول، أنه يعلم كان ألربت ولكن ألرسطو يعزى كان كتاب وهو العلل، كتاب عىل
وحدة «يف ورسالة سينا، وابن أرسطو كتب من جمعه اليهودي داود أن يرى وكان
فمنها: العلمية الكتب وأما ،١٢٥٦ سنة البابا بإشارة حررها رشد» ابن عىل ا ردٍّ العقل
مقاالت خمس يف أرسطو، إىل واملنسوب االسم بهذا املوسوم الكتاب أساسه النبات، كتاب
ثالث ويضيف يعرفها، يكن لم التي بالنباتات أملانية نباتات مستبدًال بإسهاب يرشحها
تسع ومجموعها املوضوع يف أرسطو كتب أساسه الحيوان، وكتاب عنده، من مقاالت
لم الشمالية البلدان حيوان من كبريًا عدًدا فيه وصف إذ حجمه، هو فضاعف مقالة عرشة
الهجائي، الرتتيب عىل الحيوان عن للحكايات مقاالت خمس وخصص أرسطو، يذكرها
إنه فيه: يقول املعادن، وكتاب وبلينوس، أرسطو أقوال بعض وصحح املراجعة، لتسهيل
يف مذنبًا نجًما رصد أنه فيه يذكر العلوية، اآلثار وكتاب لدراستها، عديدة برحالت قام

.١٢٤٠ سنة ساكس
تمثيل عن عبارة عرضه وجاء دقيًقا، أمينًا عرًضا أرسطو آراء عرض وقد (ج)
رشد، ابن طريقة عىل حرفيٍّا رشًحا ال الشفاء، كتاب يف سينا ابن طريقة عىل وتكميل
إله أرسطو أن يعتقد «من الطبيعيات: مفتتح يف قال وقد بإزائه، حرية منها أوسع وكان
أنه شك غري من يعتقد فهو إنسان أنه يعتقد من أما يخطئ، لم أنه بالرضورة يعتقد
«غرضنا قال: منهجه، عىل املوضوع نفس يف ودل نحن»، نخطئ مثلما أخطأ يكون قد
كتابًا لهم نضع أن سنوات منذ إلينا يطلبون وهم استطاعتنا بقدر رهباننا نريض أن
كتب لفهم مفتاًحا ويعطيهم الطبيعية للعلوم وافية دراسة فيه يجدون الطبيعة يف
يبدو ما كل ونقول وآراءه، أرسطو كتب ترتيب سنتبع أننا فهي طريقتنا أما أرسطو،
لتوضيح نستطرد ثم أقواله، إيراد دون ولكن عليها، والتدليل لتفسريها رضوريٍّا لنا
عناوين يف وسنبني كثريين، عىل فكره فأغمض الفيلسوف أجمله ما وتفصيل الشكوك،
هذه نتبع إذ ونحن منا، استطراًدا كان أو أرسطو كتب يف وارًدا الفصل كان إن الفصول
التي الكتب إىل أجزاء ونضيف أسمائها، وبنفس أرسطو كتب بعدد كتبًا نصنف الطريقة
الطريقة هذه إلينا»، تصل ولم دونها أو يدونها لم برأسها كتبًا ونضيف ناقصة، تركها
وتكميله العقل، حكم إىل رده مع أرسطو من االستفادة هو أسايس غرض عن تبني
ومعارصوه تالميذه كان لذا مذهب، لوضع محاولة عىل تدل فهي العلم، بمكتشفات

شارح. مجرد ال أصيًال فيلسوًفا يعتربونه
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مذهبه (2)

فكره، عىل أرسطو أثر غلبة مع بأنه، ذلك متسق، مذهب وضع إىل يوفق لم أنه عىل (أ)
كان بل رهبنته، كانت عرصه، تتجاذب كانت التي املختلفة التيارات بني مرتدًدا بقي
إىل يفطن ولم بأشياء، منه هو احتفظ وقد أوغسطني، مذهب عىل باإلجمال، الغرب
وإحكام نفسه أرسطو إىل بالرجوع الطبيعة بعد ما يف أرسطو «أضاليل» تصحيح إمكان
يحصل لم ما متينًا فيلسوًفا املرء يصري «ال قال: وقد أفالطون، عليه فآثر مبادئه، تطبيق
يف وكان جديدة، أفالطونية آراء اصطنع أنه كما مًعا»، وأفالطون بأرسطو العلم عىل
وابن رشد ابن ويعارض ميمون، وابن سينا وابن الفارابي اتباع إىل يميل ألرسطو تأويله
ُعد فإن الكثرية، املواد هذه له اجتمعت وقد تخريه يف مرتدد بل متخري، فهو جربول،
واصطناعه الفلسفة، لغرض أساًسا أرسطو كتب اتخاذ فبسبب األرسطوطالية طليعة

دراسته. نرش عىل ثمة من وعمله آرائه، بعض
والالهوت، الفلسفة بني الحاسم تمييزه أرسطو كتب لتمثله أثر أكرب كان ولقد (ب)
ليس والربهان املالحظة عىل قائًما الوجود يف ا تامٍّ مذهبًا تضم الكتب تلك رأى فقد
األمور مع مبادئها يف تتفق ال الالهوتية «األمور أن عنده املحتومة النتيجة فكانت غري،
الفلسفة يف نستطيع فال وإذن العقل، دون الوحي عىل يقوم الالهوت فإن الفلسفية،
يتحتم بل الفلسفة، استخدام الالهوت يف نستطيع ولكننا الهوتية»، مسائل يف الخوض
محاربة يريدون الذين «الجهالء عىل يحمل وألربت اإلمكان، قدر عىل لتفهمه ذلك علينا
يجهلون»، ما يسبون عجماوات «حيوانات ويدعوهم الوسائل» بجميع الفلسفة استخدام
العقيل التدليل مجال فيضيق بدقة، تلتزمها فهي حدودها، عارفة هاهنا الفلسفة أن عىل
وأللربت العقل، إىل فاملرجع العلوم سائر يف أما األوغسطينيني، عند هو عما الالهوت يف
ويعلن أعقل» يقول ما بل يقول من «ال سنيكا: قول يردد فهو املعنى: بهذا كثرية أقوال
ما رشد: ابن مع «نقول وأيًضا بالدليل» دعمه دون الفلسفة يف رأي إبداء العار «من أن
أو قليلة صعوبات أن سوى األحوال معظم يف أرسطو طرق املشائني التباع سبب من
الجدوى، عديم باملؤلفني البعض اهتمام «إن وأيًضا أقواله» من تنتج باملرة صعوبة ال
أي من اآلراء فيقبلون الباقي أما يشء، كل يف زعيمهم رأي اتبعوا وحدهم الفيثاغوريون

أدلتها.» معها تحمل أن برشط جاءت جهة
يف إنه فقلنا: هللا، بمسألة بدأنا الرئيسية املسائل يف آرائه تلخيص أردنا وإذا (ج)
األوغسطينية، مع تمشيًا عليه، يربهن مما أكثر هللا وجود ويفرس يرشح األوىل مؤلفاته
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الحكم أن إىل كنط يسبق كأنه نراه مجهول، هللا إن ديونيسيوس: قول عىل رشحه يف بل
إىل العلية بمبدأ خروج املتناهية، املعلومات من ابتداء متناهية، ال ذات أي هللا، بوجود
بني وليس املعلول، مع متناسبة علة سوى يتطلب ال املبدأ هذا إن إذ ينبغي، مما أبعد
كما بذاته بينًا هللا وجود يعترب لم أرسطو، إىل تحول أن بعد ولكنه تناسب، والعالم هللا
وإنما أنسلم، يستنبطه كما هللا فكرة من استنباطه إمكان يَر ولم األوغسطينيون، يعتربه
أوًال إننا التايل: النحو عىل فحله املتقدم اإلشكال إىل وعاد عليه، الربهنة بوجوب قال
من لدينا يلزم ذلك وبعد نهاية، غري إىل التسلسل استحالة عىل بناء أوىل علة إىل نصل
معه متناسبة كانت إن ألنها بالرضورة؛ العالم مع متناسبة غري أنها األوىل العلة كونها
مستحيل وهو التسلسل إىل وعدنا علة، إىل افتقرت بل أوىل تكن فلم مثله، متناهية كانت
تدل صفة وهذه األول، املحرك بأنه هللا وصف عن ألربت ويستعيض الِعلِّيَّة، مبدأ بموجب

اإللهية. الذات عىل دالة صفة وهذه الالمتناهي، املوجود إنه بقوله: فقط، الفعل عىل
العالم أزلية عىل أرسطو أدلة إن فيقول: ميمون ابن رأي يتبع الخلق مسألة ويف (د)
أحد عىل الربهنة عن قارص العقل وإن القوة، متعادلة الحدوث عىل لها املقابلة واألدلة
توما القديس موقف سيكون وكذلك املشكلة، هذه يحسم وحده الوحي وإن الطرفني،
فيها فأللربت هللا، عن املوجودات صدور كيفية أما اآلتي، الفصل يف سنبينه كما األكويني،
األول املعلول أو «العقل» أوجد هللا إن يقول: العلل كتاب عىل رشحه ففي ثالثة: أو قوالن
وأتباعهم) األفالطونيون يريد ما غري به يريد ولكنه وانبثاًقا، صدوًرا (يسميه خالق بفعل
الجسمية، والجواهر العالية والنفس املفارقة العقول سائر إيجاد يف هللا عاون العقل وأن
إرادته، باختيار رأًسا هللا عن صدرت السموات أن يقرر أرسطو طبيعيات عىل رشحه ويف
يمكن ما وكل الرأيني، هذين أحد عىل الربهنة يمكن ليس أنه «عىل فيقول: يستدرك ثم

الوحي. إىل أيًضا هنا يعود فهو محتملة»، حجج إيراد هو إنما
فهو حدها، يف يدخل ال الوجود فإن ووجود، ماهية من مركبة واملخلوقات (ه)
املوضوع، يف تحل وصورة موضوع من مركبة املالئكة أو املفارقة والعقول عليها، طارئ
املالئكة إن تارة: يقول ثم بسبب، الكمية إىل يمت أو هيوىل املوضوع هذا يكون أن دون
خالصة فصورة اإلنسانية النفس أما واحد، نوع أفراد إنهم وطوًرا: متشخصة، أنواع
نور، هي جسمية وصورة هيوىل من فمركبة األجسام وأما روحية، هيوىل من مركبة غري
ال بذرية، ألصول مستودع والهيوىل كماالته، بقدر نوعية صور جسم كل يف إليها ينضاف
واألرسطوطالية. األوغسطينية بني مرتدًدا ألربت تجد النقط هذه جميع ففي قوة، مجرد
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أرسطو، يقول كما للجسم األول الفعل هي أو جوهرية صورة اإلنسانية والنفس (و)
من مؤلًفا اإلنسان فليس الحيوية، األفعال جميع مبدأ وهي الجسمية، الصورة بعد ولكن
بعض يتابع وطوًرا مبارش، إنه ألربت: يقول فتارة بالجسم، اتصالها أما نفوس، ثالث
استقاللها ذلك عىل يدل روحية، والنفس نور، هي واسطة بينهما فيضع األوغسطينيني
مخلوقة كانت لذا ذاتها، عىل وانعكاس وإرادة واستدالل وحكم تجريد من العليا بأفعالها
الكامنة البذرية األصول عن صادرتان الحيوانية والنفس النباتية النفس بينما هللا، من
النفس أن ألربت ويظن خالدة، كانت روحية اإلنسانية النفس كانت وملا الهيوىل، يف
عىل للتدليل بأفالطون فيستعني مصريه، يف له وتابعة الجسم قدر عىل أرسطو عند
ذاتها النفس عن نفحص حني إننا القول: وتكرار القول «يجب يقول: والخلود، الروحية
اتباع علينا يتعني حياة من الجسم تمنح ما إىل ننظر وحني أفالطون، اتباع علينا يتعني

والتوفيق. التخري يف يستمر وهكذا أرسطو»،
الكليات إن فيقول: وأرسطو وأفالطون أوغسطني بني يوفق املعرفة ويف (ز)
ويجردها األفراد، يف وتتحقق خالصة، فتوجد عنها وتشع اإللهية، الذات يف موجودة
أن اعتبار عىل الحسية املعرفة حتى تجريًدا، معرفة كل يدعو وهو اإلنساني، العقل
هذا وسنصادف اليشء، كيفيات سائر عن مجرًدا أو منفصًال موضوعه يدرك الحس
التجريد أن عىل العقيل، التجريد إليه يردوا أن يحاولون املحدثني الحسيني عند املعنى
املادية، عالئقها من املاهية يستخلص الذي العقيل التجريد هذا هو ألربت عند األكمل
خال ما اإلحساس، من مستمدة العقلية املعارف وجميع فعاًال، عقًال يستلزم التجريد وهذا
إال اإلحساس، من مجردة حدودها كانت وإن فإنها التناقض، عدم كمبدأ األولية، املبادئ
نفس ولكل أوغسطني، يقول كما اإللهي النور يف مدركة أو النفس يف غريزية معانيها أن
عىل ا ردٍّ العقل «وحدة يف رسالته موضوع وذلك املنفعل، وعقلها الفعال، عقلها إنسانية
بعد واحًدا عليها ويرد اإلسالمي، الفيلسوف رأي عىل دليًال ثالثني فيها يورد رشد»، ابن
الشخيص والخلود هو رأيه بتقرير وينتهي الرأي، ضد دليًال وثالثني ستة يورد ثم آخر،

عليه. املرتتب
أن عجب فال عليها، يسيطر ولم املذاهب استوعب أنه فيه القول وخالصة (ح)
الجرمان، وهم الجديدة، األفالطونية يف مضوا فريق فريقني، انقسموا تالميذه يكون
هي الثانية الحركة هذه األكويني، توما رأسهم وعىل األرسطوطالية، يف مضوا وفريق
موضع األرسطوطالية كانت حني يف قبل، من شائعة األفالطونية كانت فقد الخاص، أثره
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أرسطوطالية إىل هو ينتهي أن دون وتقدير، نظر موضع ونفوذه بإقدامه فصارت إنكار،
باريس إىل قصد أرسطوطاليته، بسبب توما القديس عىل الحملة اشتدت وملا خالصة،
هو يكون أن دون العظيم، تلميذه عن ليدافع السن، وتقدم الشقة بعد عىل كولونيا، من
بني وميَّز املواد هذه فتمثل توما فجاء هائًال، جهًدا ذلك يف وبذل املواد جمع توماويٍّا،
آيات من آية هو مذهبًا فأقام الواضح، النريِّ الالتيني بعقله املختلفة ومراميها قيمتها

العقل.
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التاسع الفصل

األكويني القديستوما

(١٢٢٥–١٢٧٤)

ومصنفاته حياته (1)

الفنون بكلية عرشة الرابعة يف التحق الجنوبية، بإيطاليا إكوينو دي كونت ابن هو (أ)
يف فأرسل الدومنيكيني رهبنة دخل سنني، خمس بعد املدينة، هذه ويف نابويل، بجامعة
كولونيا، إىل رافقه ثم سنني، ثالث األكرب أللربت تتلمذ حيث باريس، إىل التالية السنة
يحرض كي باريس، إىل عاد سنني أربع وبعد عاليًا، معهًدا أنشأت الرهبنة كانت حيث
الكتاب فرشح البكالوريا، عىل حاصًال بصفته يعلم فأخذ الالهوت، يف األستاذية لدرجة
وهو أستاذًا صار الليسانس عىل حصوله وبعد سنتني، األحكام وكتاب سنتني، املقدس
البابا أعفاه وقد الجامعة، بقانون املقررة السن قبل سنني أربع أي والثالثني، الحادية يف
الصفة بهذه وعلم بالجامعة، لرهبنته مخصصني كرسيني أحد فاحتل القيد، هذا من
جديدة، ومسائل جديدة، وبراهني جديدة، «طريقة املستمعون منه فشهد سنني ثالث
يف األحكام» «رشح كتابه يرجع العهد هذا وإىل جديًدا»، ونوًرا للمسائل، جديًدا وترتيبًا
هذا ليمحو تدوينها، أعاد عنه تحول فلما أوغسطني، أثر األوىل يف يظهر مقاالت، أربع
كتاب إىل مرة عرشة ثالث يحيل والثانية األوىل املقالتني ويف الخاصة، آراءه ويثبت األثر
الكتابان ضاع وقد املوجود» صدور «يف أيًضا له كتاب إىل ومرة العقول» «يف سينا البن
رشد وابن سينا بابن اعتداده ويبدو الطبيعة، بعد ما يف الشفاء جزء من مقتبسني وكانا
للمناقشة، وطوًرا لالستشهاد تارة ذكرهما من فيها يكثر واملاهية» الوجود «يف رسالة يف

بويس. كتب عىل رشوحه دوَّن أستاذًا صار أن وبعد
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عرف سنني ست هناك ومكث البابوي، البالط يف ليعلم إيطاليا إىل رجع (ب)
بروما سنتني علم ثم اليونانية، من أرسطو كتب ناقل موريكي دي جيوم أثناءها
مقام من تالها وما بإيطاليا قضاها التي الفرتة هذه وإىل باريس، إىل بعدهما أرسل
والكتاب لديونيسيوس، اإللهية األسماء رشح أوًال: وهي الكربى، مصنفاته ترجع بباريس،
ال ما ويقر األرسطوطالية، مع منه يتفق ال ما يئول وتوما معلوم، هو كما أفالطوني
والجمال، والخري والحق الواحد الوجود، لواحق عىل الكالم مثل به، ويكملها معها يتناىف
ملرسيل وضعه املسيحية) عن الخارجني (أي األمم عىل الرد أو الفلسفية املجموعة ثانيًا:
وصفاته. وجوده هللا، يف األوىل: مقاالت، أربع يف والكتاب واملغرب، األندلس يف رهبنته
الثالثة: اإلنسان. يف املالئكة)، (أي العقلية الجواهر يف العالم، أزلية يف الخلق، يف الثانية:
والخوارق، املعجزات يف اإللهية، العناية يف هللا، معاينة يف وسعادته، اإلنسان غاية يف
يف فالكتاب املسيحية. العقائد يف والرابعة: اإللهية. النعمة يف اإللهية، الرشيعة يف
أرسطو: عىل الرشوح ثالثًا: كذلك، فلسفي العقائد يف البحث وأسلوب فلسفي، معظمه
الكون والعالم، السماء الطبيعي، السماع الثانية، التحليالت العبارة، النيقوماخية، األخالق
الطبيعة، بعد ما والتذكر، الذكر واملحسوس، الحس النفس، العلوية، اآلثار والفساد،
ابن بينما ويحلله، النص يذكر إنه أي رشد، ابن حذو يحذو الرشوح هذه يف السياسة.
عند من ويتحدثان وتقسيماتها أرسطو كتب بعناوين كتبًا يضعان األكرب وألربت سينا
أقسامه، ويبني الفيلسوف، لكالم يقدم أنه يف رشد ابن عن يختلف توما ولكن نفسيهما،
رشد ابن بينما النتائج، واستخالص ببعض بعضه الكالم لربط آلخر حني من ويقف
القديس عني وقد آخره، إىل الكتاب أول من أخرى تلو واحدة أرسطو عبارات عىل يعقب
الرتجمات مراجعة موريكي دي جيوم إىل فطلب دقيقة، ترجمات عىل بالحصول توما
أرسطو فلسفة بصحة اقتنع أن بعد — عليه كان فقد جديدة، برتجمات والقيام املتداولة،
يناقش وأن مبادئها، يخالف ال بما الدين وبني بينهما يالئم وأن ناصعة، يجلوها أن —
مسيحيٍّا، عرصه أهل إىل وقدمه أرسطو، « «نرصَّ أنه النتيجة فكانت التأويالت، مختلف

يكاد. أو
مع عنيف رصاع يف وهو (١٢٦٩–١٢٧٢) سنني أربع علم باريس ويف (ج)
جهة من األوغسطينيني ومع الفنون، كلية يف تكاثروا قد وكانوا جهة، من الرشديني
ألرسطوطاليته، هؤالء يناوئه تقريبًا، جميًعا الالهوت كلية أساتذة أشخاص يف أخرى
العقل وحدة «يف رسالة الفرتة: تلك يف كتب مما فكان ألرسطو، تأويله عىل أولئك ويحمل
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األوغسطينيون وهم املتذمرين» عىل ا ردٍّ العالم أزلية «يف وأخرى الرشديني» عىل ا ردٍّ
ميمون ابن مع — يقول هو وكان قطًعا، مستحيلة العالم أزلية إن يقولون: كانوا الذين
الالهوتية» «املجموعة األكرب كتابه يف بعيًدا شوًطا وقطع عقًال، بإمكانها األكرب — وألربت
كل مقالة، أو مبحثًا وثالثني ثمانية ينتظم بديع ترتيب يف السابقة مؤلفاته فيه فلخص
فصل آالف ثالثة يف الكتاب فيجيء فصول، إىل مسألة وكل مسائل، إىل ينقسم مبحث
أقسام ثالثة إىل الكتاب ينقسم اعرتاض، آالف عرشة عىل وترد املسائل، وجوه ترشح
هذا يف بالذات املقصود الغرض كان «ملا فيقول: كالمه، أول يف املؤلف عليها يدل كربى
حيث ومن األشياء، مبدأ هو حيث ومن ذاته، يف هللا تعريف هو الالهوت) (أي التعليم
الذي املسيح ويف ثانيًا، إليه الناطقة الخليقة حركة ويف أوًال، هللا يف فسنبحث غايتها، هو
الخلق ويف الثالوث، هللا ويف الواحد، هللا يف ينظر األول: فالقسم ثالثًا»، إليه الطريق هو
املسائل يف الواحد: قسمني، إىل ومقسم لألخالق، مخصص الثاني: والقسم واملخلوقات،
الكتابني ففي العقائد، يتناول الثالث: والقسم بالتفصيل، الفضائل يف واآلخر: العامة،
يكون يكاد الالهوتية، واملجموعة الفلسفية، املجموعة وهما: كتبه، بني من الجامعني
العلل، كتاب عىل رشح تقدم ما إىل ويضاف مذهبه، تلخيص يف وسنتبعه واحًدا، الرتتيب
لهذا الكتاب أن توما القديس فعرف أبروقلوس، كتب ترجم موريكي، دي جيوم وكان
معظم عىل ورشوح متبًعا، كان ما عىل فيها ناقش «املسائل» من عدد وأيًضا األفالطوني،
كل يف وهو لالهوت، وموجز منطقية، مجموعة أهمها: عديدة، ورسائل املقدسة، الكتب
ما دون بالرأي ويقطع املعنى، قدر عىل القول ويقدر املحكم، الرتتيب يتوخى كتب ما
ورشاقة، وضوح يف الحجة يسوق املواقف، أشد يف حتى النظري، قليل اعتدال يف تردد،

الشخيص. والفوز املكابرة إىل ال الحق، وتأييد اإلقناع إىل يرمي
واستأنف له، مقرٍّا نابويل فاختار جديد، عال معهد إلنشاء إيطاليا إىل عاد وأخريًا (د)
القداس، أثناء له يعرض بالغ تغيري فإذا ١٢٧٣ ديسمرب من السادس كان حتى التعليم،
أشياء إيل أوحيت «لقد فيقول: ذلك يف فيسأل واإلمالء، الكتابة وعن التعليم عن فينقطع
وترك للعبادة، فرغ اليوم ذلك ومن إليها»، بالقياس كالهشيم إال كتبته ما كل أرى ما
مدة وكاتبه الرهبنة، يف زميله رجلند فأتمه ناقًصا، الالهوتية املجموعة من الثالث القسم
يعقد كنيس مجمع إىل البابا ودعاه األخرى، كتبه عن آخذًا األخرية، سنة عرشة الخمس
بندكتي، دير إىل فلجأ وروما، نابويل بني الطريق يف مرض ولكنه الدعوة، فلبى ِبلِيون

أوروبا. أنحاء جميع يف شديد وقع لوفاته فكان شهر، بعد وتويف
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هللا وجود (2)

مسألة أول األشياء مبدأ أو هللا مسألة كانت للوجود، الطبيعي الرتتيب اتبعنا إذا (أ)
وجود أن السائد الرأي كان موجود؟ هللا هل وأصلها، املوجودات أول هللا فإن نلقاها،
مثاًال لنا فيقدم عليها، ويرد املعنى بهذا حجج ثالث يذكر توما والقديس بذاته، بنيِّ هللا
يتشوق اإلنسان أن األوىل: الحجة واإليمان، العقل بني يضعه الذي الفرق عىل واضًحا
الثانية الحجة بالطبع، يُعرف بالطبع يتشوق وما اإلنسان، سعادة وهللا بطبعه، السعادة
موجود؛ هللا أن الحال يف علم هللا باسم املراد علم من أن أنسلم): القديس حجة (وهي
يف يوجد مما أعظم الخارج ويف الذهن يف يوجد وما منه، أعظم يتصور ال ما به املراد ألن
بذاته، ٌ بنيِّ الحق وجود أن أوغسطني): القديس حجة (وهي الثالثة الحجة فقط، الذهن
الحق هو وهللا معدوم، أنه الحق فمن معدوًما الحق كان إذا ألنه به؛ يسلم ينكره من فإن

بذاته. بنيِّ هللا فوجود بعينه،
وأنه األعظم، املوجود وأنه اإلنسان، سعادة أنه يعلم هللا يعلم من إن أجل، (ب)
لنا، بذاتها بيِّنة ليست ولكنها أنفسها، يف بذاتها بيِّنة التعريفات هذه فإن بالذات، الحق
يف وغريهم اللذة، يف يعتربونها وآخرين الغنى، يف اإلنسان سعادة يعتربون كثريين فإن
جسم تصور فيمكن تصورنا جسم وأي جسم، هللا أن اعتقدوا كثريين إن ثم ذلك، غري
ليس األول الحق وجود فإن بذاته، بينًا باإلجمال الحق وجود كان إذا وأخريًا منه، أعظم
ولكن هللا، اسم تعريف عىل تدور أنسلم القديس حجة أن تقدم ما إىل يضاف كذلك،
ال بالوجود االعتقاد فإن واقعي، ال فقط متصور وجود التعريف هذا من الالزم الوجود
اإليمان، من املذكورة الحجج أصحاب استمدها فكرة بإزاء هنا فنحن الوجود، يستتبع
عامليٍّ بربهان هللا وجود عىل نربهن أن بإمكاننا أن وحسبوا العقل، يف بديهية وظنوها
مقدورنا يف ليس ولكن بعلتها، النتيجة فيبني أوسط ا حدٍّ — التعريف أي — املاهية يتخذ

ذاتها. يف هللا ماهية إدراك
الطبيعية املوجودات من يميض الذي اإلنِّي الربهان سوى سبيل لنا يبقى فال (ج)
املعرفة عىل اإليمان يتوقف العموم وعىل علتها، إىل فيبلغ معرفتنا، يف متقدمة هي التي
لهذا كفء عقلنا وأن هللا، وجود نعلم أن يتعني هللا، بوحي نؤمن إن قيل: إن الطبيعية،
أوىل لحظة إىل الرجوع الربهان هذا من الغرض وليس اإليمان، بأسباب وللعلم العلم
علة إىل آن كل ويف الحارض اآلن يف الصعود بل كثريون، يتوهم كما هللا، علية فيها بدأت
وعلل معلوالت عىل يظهرنا العالم بأن ذلك حدوثه، أو العالم أزلية عن النظر بغض أوىل
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التداعي امتناع عىل يدلنا العقل وأن بعض، عىل بعضها متوقف أي بالذات، مرتتبة لها
فرق وثمة أوىل، علة عند فنقف املعلول، يوجد لم وإال العلل، هذه سلسلة يف نهاية غري إىل
من إنسان يتولد أن يستحيل فليس بالعرض: املتعاقبة والعلل بالذات، املرتتبة العلل بني
التسلسل ولكن بالعرض، تسلسل وهذا العالم، أزلية افرتضنا إذا نهاية غري إىل إنسان
وهكذا الشمس، وعىل العنارص، وعىل إنسان، عىل متوقًفا إنسان توليد كان لو يستحيل

يتناهى. ال ما إىل
فيقدم خمسة، يف توما القديس يحرصها العالم، يف اإلمكان دالئل أو املعلومات (د)
الدليل جوهريٍّا، اختالًفا أحيانًا يختلف املقصد ولكن أرسطو، عند أصول لها أدلة خمسة
محرًكا بعينه واحد يشء يكون أن يمكن ليس إذ الحركة، جهة من واألوضح: األول
واحد، باعتبار مًعا وبالفعل بالقوة يكون أن بعينه واحد ليشء يمكن ليس ألنه لنفسه،
االنتهاء من بد فال نهاية، غري إىل التسلسل يجوز وال آخر، من متحرك فهو متحرك فكل
حيث الطبيعي، السماع يف أرسطو عند وارد الدليل هذا متحرك، غري أول محرك إىل
يف أثره ولكن غائية، علة يبدو حيث الطبيعة بعد ما ويف فاعلية، علة األول املحرك يبدو
األفالك، لسائر أوائل محركون جانبه وإىل املحيط، الفلك تحريك عىل مقصور الحالني
ودورانها األرض، حول الشمس بدوران يفرسان السفيل عاملنا يف والفساد الكون بينما
ويعترب عمومها، بكل والفعل القوة نظرية فيطبق توما القديس أما الربوج، فلك عىل
تعني التي امليتافيزيقية الوجهة من بل فحسب، اآللية أو الطبيعية الوجهة من ال الحركة
مبارشة موجود كل يحرك كيل محرك إىل فيصل الفعل، إىل القوة من خروج أو تغري كل
يف يفعل هللا إن ويقول: اآلتي، العدد يف سنرى كما اآللهة تعدد ويبطل بالواسطة، ال
فعل أيًضا للمخلوقات يكون بحيث ولكن وجود، والفعل وجود كل علة ألنه فاعل؛ كل
يمتنع وليس الرتبة، متحدي كانا متى فاعلني عن واحد فعل صدور يمتنع إنما إذ خاص،

ثان. وفاعل أول فاعل عن صدوره
إذ فاعلية، علة إىل مفتقر فإنه املتحرك، املوجود جوهر جهة من الثاني: الدليل (ه)
وجوده لزم وإال لنفسه، فاعلية علة الوجود إىل يخرج الذي اليشء يكون أن يمكن ليس
فاعلية علة إثبات من بد فال نهاية، غري إىل التسلسل يجوز وال خلف، وهذا نفسه، قبل
يعرضه ال أرسطو ولكن ف٢) (م٢ الطبيعة بعد ما كتاب من مستفاد الدليل هذا أوىل،
الفاعلية، العلل جنس يف التسلسل استحالة لبيان بل بالتخصيص، هللا وجود لبيان
رضورة املوضع نفس يف يبني أنه كما بينها، فيما مرتتبة بوسائل تفعل أوىل علة ورضورة
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بيان إىل فريمي توما القديس أما املادية، العلة ومنها العلل، أجناس سائر يف أوىل علة
املوجود أن يستلزم أدق، تطبيًقا والفعل القوة نظرية بتطبيق وذلك خالقة، علة رضورة

بذاته. موجوًدا ليس املتحرك
موجودات الطبيعة يف بأن ذلك والواجب: املمكن جهة من الثالث: الدليل (و)
عدم كان فلو وجود، بعد وعدمها وجودها ممكن ثمة ومن والفساد، للكون معروضة
اآلن يكن لم ذلك صح ولو يشء، ما حينًا يكن لم أنه للزم األشياء، جميع يف ممكنًا الوجود
(فيما أرسطو عند وارد الدليل هذا لذاته، واجب موجود هناك يكون أن بد فال يشء، أيًضا
فاسدة كلها كانت فإذا املوجودات، أوائل «الجواهر ييل: كما ف٦) م١٢ الطبيعة بعد
هو مما شيئًا فإن الفعل، عىل متقدمة القوة كانت و«إذا فاسدة» املوجودات جميع كانت
والحركة، العالم أزلية عىل الواجب وجود يرتب أرسطو أن غري ليوجد»، يكن لم موجود
تحتم والفعل القوة نظرية أن ويرى الصلة، هذه من الدليل فيخلص توما القديس أما

بالقوة. الذي املمكن لتفسري الواجب الفعل إثبات
للموجود املساوقة العامة الصفات يف املوجودات تفاوت جهة من الرابع: الدليل (ز)
األمور أي واإلرادة، والعقل والجمال والخريية والحقية كالوحدة كذلك، هو حيث من
األول، للموجود ينبغي ما عىل الالنهاية، إىل اإلطالق تقبل التي الروحانية املعنوية
يف غاية هو موجود فهناك وإذن يشء، يف غاية هو ما إىل باإلضافة يكون إنما والتفاوت
وكمال، وجود من املوجوات جميع يف ملا وعلة الوجود، يف غاية ثمة ومن الصفات، تلك
أرسطوطايل ولكنه وغريهما، وأنسلم أوغسطني عند صادفناه وقد أفالطوني، الدليل هذا
للغاية ما طبيعة عىل الحاصل «اليشء أن ف١) (م٢ الطبيعة بعد فيما جاء وقد أيًضا،
دخيلة املقالة هذه إن قيل: وقد الطبيعة»، تلك يف األخرى األشياء اشرتاك مصدر دائًما هو
فإن النقطة، هذه من يكن ومهما أفالطونيٍّا، تلميذًا كاتبها يكون أن وأحرى أرسطو، عىل
عند الحال هو كما الفاعلية، العلية إىل يتجه أن عىل األرسطوطالية، يف محالٍّ الدليل لهذا
أفالطون. عند الحال هو كما النموذجية، أو الصورية العلية مجرد إىل ال توما، القديس
نرى فإننا الواحد أما وجهان: وله الطبيعة، نظام جهة من الخامس: الدليل (ح)
األكثر يف أو دائًما تفعل أنها من ظاهر وهذا لغاية، تفعل املعرفة من العاطلة املوجودات
بل مصادفة الغاية إىل تبلغ ال أنها عىل يدل ما األحسن، تحقق بحيث واحد نهج عىل
فإذن عارف، موجود من إليها يوجه لم ما غاية إىل يتجه ال املعرفة من يخلو وما قصًدا،
جميع أن فهو اآلخر الوجه وأما غايته، إىل كالٍّ الطبيعية األشياء يوجه عاقل موجود يوجد
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تكن لم ما واحد نظام يف واملتباينات ببعض، بعضها النتفاع بينها فيما منظمة الكائنات
يبني حيث ف٨)، (م٢ الطبيعي السماع كتاب من مستمد الدليل هذا واحد، من منظمة
حيث ف١٠)، (م١٢ الطبيعة بعد ما كتاب ومن لغاية، يفعل فهو موجود كل أن أرسطو
غاية، نفسه هللا يتصور ولكنه لغاية»، مرتبة ألنها بينها؛ منظمة جميًعا «األشياء يقول:
وفعلها الصفات، يف املوجودات مشاركة فريجع غاية، إىل فعليٍّا توجيًها غريه موجًها ال
تفسري وهذا به، وتشبهها األعظم للخري الطبيعة شوق إىل بينها، فيما وتناسقها لغاية،
ذلك يف يتكلف وال غاية، إىل موجهة فاعلية علة هللا يضع توما القديس بينما مفهوم، غري
مذهبه. وقطب فكره، عماد دائًما هي التي والفعل، القوة نظرية تطبيق إحكام من أكثر
تقدموه الذين وموقف توما، القديس موقف بني الحاسم الفرق نرى تقدم مما (ط)
تمام فأدرك العلم، ماهية الثانية» «التحليالت من عرف فقد املسيحيني، املفكرين من
عالمات أو أسبابه يف اإلني العلم عىل يعتمد وأنه مليٍّا، علًما ليس اإليمان أن اإلدراك
يصح فال املنظور، غري إىل بالعقل وترتقي املنظور من تبدأ اإلنسانية املعرفة وأن صدقه،
الطبيعة، عىل زائدة ثمة ومن للطبيعة، فائقة ولكنها أول، شيئًا اإليمانية املعرفة اعتبار
من ونرى الطبيعية، املعرفة هو فاألول مخصوصني، وأناس معني زمان عىل ومقصورة
والدين الفلسفة تتفق وكيف أرسطو، وبني توما القديس بني الكبري الفرق أخرى ناحية
التي الخمسة والرباهني القبيل، هذا من أخرى أمثلة عنده وسنرى فلسفة، بقائها مع
تقدم أو القوة عىل الفعل تقدم عىل يقوم واحد برهان املنطقية الوجهة من هي أجملناها
ونصعد أنفسها ويف العالم يف نتبينها عامة وجهات بصدد ويتكرر النقص، عىل الكمال
من األوىل العلة ألن هللا؛ إىل للوصول ليكفي منها أيٍّا وإن أوىل، علة إىل منها كل من
األزلية اجتماع ولكن التايل، العدد يف سنبينه كما الصفات، باقي تستلزم كذلك هي حيث
ال الذي األول املحرك هو هللا أن فوًرا نتصور فيجعلنا هللا، عن شاملة فكرة فوًرا يعطينا
ومنظم كمال، كل مصدر والكامل لذاته، الواجب واملوجود األوىل، الفاعلية والعلة يتحرك،

العالم.
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هللا ماهية (3)

سائر من هللا تمييز فعله يتعني ما وأول ماهيته، تعرف نحاول هللا بوجود العلم بعد (أ)
تنزهه التي أي هو، ليس ما تقول التي السلبية بالصفات عليه يدل ما وهذا املوجودات،
وبعد البساطة، كل بسيط تعاىل أنه إىل بنا فتؤدي األوىل، العلة باعتبار به يليق ال عما
ونفحص كماالته، عىل الدالة أي هو، ما تقول التي الثبوتية الصفات إليه نضيف ذلك

اإللهية. الذات عن الصفة اسم يعرب به الذي النحو عن
مادية، أجزاء من تركيب أنواع: عىل والرتكيب ترتيب، كل عن هللا تنزيه يجب (ب)
جنس ومن ووجود، ماهية ومن عليها، حاصل وشخص ماهية ومن وصورة، هيوىل ومن
وال والفعل، القوة كنسبة الطرفني بني النسبة جميًعا وفيها وعرض، جوهر ومن وفصل،
لرتكيب وكان أجزائه، عن متأخًرا وجوده كان وإال محًضا، فعًال إال هللا يكون أن يمكن
بينها، تجمع بعلة إال واحد يف تتفق ال املتغايرة األشياء إن حيث من علة األجزاء هذه
وعىل وجه، كل من بسيطة تكون أن األوىل العلة فمقتىض قدمنا كما ممتنع والتسلسل
فيسقط تركيب، كل من بريء خالص روح أي مفارقة صورة ولكنه جسًما، ليسهللا ذلك
له نثبته قد ما كل وعني أيًضا، وجوده عني بل ماهيته، عني فاهلل الوجود، بوحدة القول
العلة مفهوم يقتيض كما بذاته» القائم الوجود «عني أو الوجود واجب هو صفات، من
تقديم أما املوجود»، «أنا بقومه ملوىس نفسه سمى وقد هللا، يف يقال ما أخص وهذا األوىل،
فال عامة، واألفالطونيني ديونيسيوس عند نرى ما عىل هللا، أسماء بني الوجود عىل الخري
العلية عىل سابق الوجود فإن إطالًقا، ال للخري، مفضية علة هللا كون جهة من إال يعترب

بالزمان. يكن لم إن باملرتبة متقدم أي
طائفتان: هي الثبوتية، الصفات يف ننظر هللا عن والنقص الرتكيب سلب بعد (ج)
إن فما شيئًا، عليها تزيد ال اإللهية للذات مختلفة وجهات هي صفات تشمل طائفة
كل عىل الحاصل الكامل أنه لنا يخرج حتى بذاته، القائم الوجود عني بأنه هللا نعرف
يشء يف حاالٍّ ليس ألنه متناه؛ ال وأنه بالذات، الخري أو األعظم الخري أنه ثمة ومن الوجود،
وأنه املعلول، عند العلة وجود األشياء جميع يف موجود ثمة من وأنه بقابل، محدوًدا وال
التغري من بريئًا دام ما رسمدي وأنه قوة، تخالطه ال محض فعل إنه حيث من ثابت
بويس، يقول كما واحدة، دفعة كامًال حصوًال املنتهية غري الحياة عىل وحاصًال والتعاقب
يتمايزوا أن لوجب كثريون آلهة كان لو بأنه ذلك هللا: وحدانية تقرير يف يفيد تقدم وما
ما، كماًال عادًما أحدهم ولكان آخر، عىل يصدق ال يشء الواحد عىل فيصدق بينهم فيما

إلًها. يكون فال
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للعلة الواجبة املطلقة البساطة تنايف أنها يلوح الصفات من األخرى والطائفة (د)
قوى عىل عندنا تدل وأشباهها األلفاظ هذه فإن والعناية، والقدرة واإلرادة كالعلم األوىل،
واآلراء سيما هللا، عىل داللتها نوع يف ننظر أن بنا فيجدر الجوهر، عىل زائدة وأفعال
عىل تدل ألنها مرتادفة، هللا عىل املقولة األسماء إن قيل: فقد املسألة، هذه يف متضاربة
وهذه مختلفة، اعتبارات عىل تدل وهي مرتادفة تكون كيف ولكن بسيطة: واحدة ذات
اإللهية الذات يف مقابل من لها بد فال مصدرها؟ وهللا املخلوقات، يف ممثلة االعتبارات
قيل: فمتى موجبة، منها أحرى سالبة إنها ميمون): (بن موىس الرباني وقال البسيطة،
كاألسماء تطلق إنها أي األسماء، سائر يف وهكذا كالجماد، ليس أنه املراد كان حي هللا إن
فإن باهلل، تعريفنا يف الجدوى وعديم هللا، عن املتكلم لقصد مخالف هذا ولكن املشرتكة:
االعتبار بنفس أي بالتواطؤ، الصفات أسماء هللا عىل إذن نطلق هل هو، ما يبني ال السلب
بني حتى نرى كما الجنس، الختالف يجوز ال هذا إن املخلوقات؟ عىل به نطلقها الذي
طيب) إنه وتفاحة: إنسان من كل عن قولنا (مثل واحد جنس يف تتفق ال التي املخلوقات
واملخلوقات هللا عىل تقال األسماء أن يبقى متناه؟ ال وهللا متناهية واملخلوقات بالنا فما
الطيبة تختلف (كما االسم إليها املضاف املاهية باختالف يختلف باعتبار أي باملماثلة،
الصفات أن كما هللا، ماهية بحسب هللا يف الصفات إن فنقول: واإلنسان)، التفاحة يف
وجه فإن والتواطؤ، االشرتاك بني وسط واملماثلة اإلنسان، ماهية بحسب اإلنسان يف
املشرتكة، يف كما املباينة كل مباينًا وال املتواطئة، يف كما واحًدا ليس هاهنا التسمية
لفظ وضع من أريجنا، وسكوت ديونيسيوس وردده األفالطونيون، ارتأى مما خري وهي
الحقيقة، يف سالب الظاهر يف املوجب الوضع هذا إن إذ هلل، املضافة الصفة قبل «فوق»
إضافة وجوب حيث من صادقة هللا عىل أحكامنا أن مع االشرتاك، أو الرتادف إىل ويرجع
فاملماثلة علمنا، يف املاهية تعني لعدم معينة غري هللا عىل الصفة حمل جهة ولكن الصفة،
الالمتناهي، املوجود مقام إىل الصفة بمعنى نرتفع أن وتقتضينا صدقها، ألحكامنا تدع

نقص. كل منها ونستبعد
بصفتي هنا نجتزئ ونحن املذهب، ضوء عىل الصفات يف توما القديس وينظر (ه)
هلل: إضافته فيجب العلم أما عليهما، ويقاس إليهما، يرجع الباقي فإن واإلرادة، العلم
يف السبب أن من وثانيًا: كامًال، هللا وكون كماًال، العلم كون من أوًال: ذلك؛ ويتضح
املعروف، لليشء املعنوية الصورة يقبل حتى املادة عن تجرده هو عارًفا ما موجود كون
غاية بالغ فهو املادة، عن التجرد غاية يف وهللا التجرد، حال بتفاوت املعرفة وتتفاوت
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يف سابق وجود ملفعوالته يكون أن بد فال األوىل الفاعلية العلة هللا أن من وثالثًا: املعرفة،
متمايزة بقوة ال بذاته ذاته ويعقل معقولة، مجردة ألنها ذاته؛ يعقل فاهلل ذلك وعىل علمه،
العقل فيه يكون أن بد فال محض، فعل ولكنه بالقوة يشء فيه ليس ألن الذات؛ من
وجوده، وعني ماهيته عني تعقله يكون وأن الوجوه، جميع من بعينه واحًدا واملعقول
املشاركة ذاته تقبل التي األحوال جميع يعرف حيث من هو ذاته يف غريه يعرف وهللا
حني أرسطو عندها وقف التي الصعوبة ترتفع وبذا املشابهة، أوجه من ما بوجه فيها
هللا يف ويضع غريه، من منفعًال عارًفا هللا من يجعل غريه يعرف هللا بأن القول أن ظن
قرص حني الطريق بعض يف وقف سينا ابن أن لنا يبدو وبذا ذاته، من أدنى معارف
وأبطل بالوجود، ناقصة معرفة هللا إىل فأضاف الجزئيات، دون الكليات عىل هللا علم
كعلمنا، تدريجيٍّا ليس إنه فنقول: باملماثلة هللا علم نتصور أن يبقى باألفراد، عنايته
يعرف ذلك وعىل ا، تامٍّ حضوًرا لذاتها اإللهية الذات لحضور واحدة دفعة حاصل ولكنه
عللها إىل بالنسبة املستقبلة الحوادث ومنها فيه، الحارض وجودها بحسب الحوادث هللا
ألن تقسيم؛ وال تأليف دون واملركبات تفصيل، وال تركيب دون القضايا ويعرف القريبة،
تكون أن فيجب البساطة، كل بسيط وهللا اليشء، ذلك حال بحسب فيه فهو يشء يف ما

الحال. هذه عىل فيه األشياء صور
إنها حيث من العقل تتبع اإلرادة إن إذ هلل، أيًضا إضافتها فيجب اإلرادة وأما (و)
وغاية، خري أنه عىل ذاته يريد فاهلل حصل، متى الخري هذا ومحبة املعقول، الخري إىل امليل
شأن من بالخصوص وهذا خريه، يف غريه يرشك أن الخريِّ شأن من فإن غريه، يريد وهللا
إلرادته، املعادل الخاص املوضوع ألنها بالرضورة؛ ذاته يريد هللا أن عىل اإللهية، الخريية
موجه ولكنه الكمال، من شيئًا اإللهية الخريية يزيد ال الغري هذا ألن باالختيار؛ ويريد
عنه فننفي باملماثلة، اإللهي االختيار نتصور أن ويبقى القصوى، غايته أنها عىل إليها
الصفات سائر بصدد نصنع أن يجب وهكذا ونقص، وتغري تردد من اختيارنا يالبس ما

إليها. وما والرحمة والعدل واملحبة كالقدرة هلل، نثبتها التي
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الخلق (4)

أن يمكن ال بذاته القائم الوجود ألن رضورة؛ هللا من مخلوق هللا خال ما موجود كل (أ)
باملشاركة، موجود ولكنه وجوده عني ليس هللا خال ما كل أن فيلزم واحًدا، إال يكون
ما ألن الجديدة؛ األفالطونية تقول كما هللا، ذات عن صدوًرا باملشاركة الوجود وليس
هذه ومن هللا، مثل العالم وليس الذات، مثل فهو رضوريٍّا صدوًرا الذات عن يصدر
ابن قول أما هلل، مظهًرا العالم يعترب الذي الوجود وحدة مذهب يسقط أيًضا الناحية
عىل ال بالطبع، الفاعل عىل فيصدق واحد عنه يصدر أن دائًما الواحد شأن من إن سينا:
يقدر فهو كثرية، أموًرا يتعقل هللا كان وملا املعقولة، بالصورة يفعل الذي اإلرادي الفاعل
بعض؛ عن بعضها املوجودات صدور استحالة ذلك إىل يضاف كثرية، أشياء يصنع أن
كان وملا بالذات، له ليس وجوًدا يمنح أن يستطيع فال بذاته، موجود غري املخلوق ألن
يقتيض فالخلق متناهية، ال والوجود الالوجود بني واملسافة متناهيًا، املخلوق املوجود

وحده. باهلل ا خاصٍّ كان لذلك متناهية، ال قدرة
باالختيار، غريه يريد وأنه ذاته، إال بالرضورة يريد ال هللا بأن القول سبق وقد (ب)
وهكذا حادثًا، يكون أن وال أزًال، يكون أن وال العالم، يكون أن بالرضورة يريد ليس فهو
البحث بأن ذلك الحدوث، وأنصار القدم أنصار بني العنيف الطويل الخالف يحسم
فليس االختيار أما الرضورية، اإلرادة سوى يتناول أن يمكن ال اإللهية اإلرادة يف العقيل
البحت، العقل جهة من ولكن حادث، العالم أن أوحى إذ فعل وقد هللا، سوى عنه يكشف
الحدين أحد رضورة عىل الربهان إقامة إىل سبيل وال السواء، عىل ممكنان والحدث األزل
ما عىل — بذاته فاعًال وكان للعالم، كافية علة األزل منذ هللا كان فلنئ اآلخر، وإسقاط
ما بحسب إال عنه صادًرا العالم جعل ذلك من يلزم ليس أنه إال — األزلية أنصار يقول
بأن الجدل كتاب يف هو رصح وقد برهانية، فليست أرسطو أدلة أما إرادته، يف استقر

الجدلية.1 املسائل من العالم أزلية مسألة
من وال أسلفنا، كما هللا جهة من ال بالربهان، الحدوث إثبات يمكن ليس كذلك (ج)
نثبت أن يمكن فليس والزمان، املكان خصوص عن مجردة املاهيات فإن العالم، جهة

«املجموعة من التواضع هذا من مأخوذة اليونانية» الفلسفة «تاريخ يف أرسطو أدلة عىل ردودنا 1

األول. الفصل ،٤٦ املسألة األول، القسم الالهوتية»
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الحدوث، أنصار حجج عىل ردود األزلية وألنصار الحجر،2 أو السماء أو اإلنسان حدوث
بالحركة املفعول عىل يصدق هذا إن أولئك: ويرد حادث، فهو مصنوع كل إن هؤالء: يقول
الفاعل تقدم يقتيض ال إذن وهو آني، ففعل الخلق أما الفعل، نهاية عند إال يوجد ال الذي
موجود فهو العدم من مصنوًعا العالم كان إذا الحدوث: أنصار يقول باملدة، املفعول عىل
مصنوع العالم أن املقدم من القصد ليس األزلية: أنصار ويرد موجوًدا، يكن لم أن بعد
أزليٍّا العالم كان لو الحدوث: أنصار يقول يشء، من مصنوًعا ليس إنه بل العدم، بعد
واحدة، دفعة كله حاصل اإللهي الوجود إن األزلية: أنصار ويرد املدة، يف هلل مساويًا لكان
كان لو الحدوث: أنصار يقول مساواة، هناك فليست بالتعاقب، حاصل العالم ووجود
من اليوم هذا إىل بلغ كان وملا متناهية، ال أيام اليوم هذا سبق قد لكان قديًما العالم
طرف من دائًما يكون االنتقال األزلية: أنصار ويرد مستحيل، الالمتناهي عبور إن حيث
قطعها، أمكن وقد متناهية هذا يومنا إىل التالية فاأليام أخذت ماض يوم وأي آخر، إىل
الحدوث: أنصار يقول متناهية، ال أوساط الطرفني بني كان لو تنهض إنما الحجة وهذه
فيلزم خالدة، اإلنسان ونفس متناه، ال عدد يف ناس لتقدم أزليني والتوليد العالم كان لو
متناه ال عدد يوجد أن ومحال متناه، ال عدد يف إنسانية نفوس بالفعل اآلن يوجد أن
ال أزيل العالم إن نقول: أن ولنا جزئية، الحجة هذه بأن األزلية أنصار ويرد بالفعل،
وبأن باإليمان، إال يعلم ال الحدوث بأن املناقشة هذه من توما القديس ويخرج اإلنسان،
لئال قاطعة، غري بحجج يأتي فال بالربهان، العقائد إثبات يدعي ملن فائدة ذلك اعتبار يف
هنا التمييز أظهر فما الحجج، هذه مثل إىل استناًدا بالعقائد، نتمسك إنما أننا بنا يظن

والعقل! اإليمان بني

وبنوع األرض، سطح عىل اإلنسان وعمر األرض عمر بحسب الراهن والعلم نظر فيها الحجة هذه 2

أن يستطيعون األزلية أنصار أن غري الحدوث، نظرية إىل بنا يميل قد مما الطاقة، يتناقش يقول خاص
يقولوا؟ أن عساهم فماذا منهم املؤمنني غري أما الطاقة، يجدد هللا وإن أزيل العالم إن يقولوا:
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املالئكة (5)

وجودهم، عىل الدليل إقامة ويمكن املقدسة، الكتب تذكرهم الخليقة، رأس هم (أ)
بعقول وأرسطو أفالطون قال وقد الفلسفة، يف مكانهم لهم يكون الناحية هذه ومن
مراتب يلحظون وهم الجديدة األفالطونية رجال بها وقال األفالك، لحركات كعلل مفارقة
الخلق من هللا قصد «إن فيقول: الثانية الوجهة هذه إىل يميل توما والقديس املوجودات،
بالحس، املتصل العقل من وأكمل أعىل املفارق والعقل وإرادة، عقل وهللا كماله، إفاضة
الروح من متصل ترتيب العالم يف يتحقق كي روحية، مخلوقات بعض وجود الالئق فمن
الوجوب. جهة من ال فقط، «اللياقة» جهة من الدليل هذا لكن الرصفة»، املادة إىل الرصف
نوع من مالكان يوجد ليس أنه الواحدة: نتيجتان، املالئكة روحانية عىل يرتتب (ب)
وتشخصها، وتحدها الصورة تقبض التي املادة هو النوع يف األفراد يميز ما إن إذ واحد،
الشخصية املادة هو اليشء وهذا اإلنسانية، تتضمنه ال شيئًا يتضمن مثًال اإلنسان فنرى
الخالصة الصورة أما النوع، حد يف تدخل ال والتي لها، املشخصة األعراض جميع مع
نوعية صورة مالك فكل ذلك وعىل بنفسه، قائًما شخًصا تكون بحيث بكليتها فتتحقق
أرسطو فبني للماديات نوعية صور وضع يف إال أفالطون يخطئ ولم كاملثل، حيالها عىل
اليشء إن إذ بالطبع، خالدون املالئكة أن األخرى: النتيجة الصور، هذه وجود استحالة
إال يشء يفسد وليس لذاتها، الصورة يالئم والوجود له، الصورة بحصول بالفعل يوجد

ملادته. صورته بمفارقة
الجواهر أن إىل أفالطون فذهب ذلك: يف اآلراء اختلفت لقد املالئكة؟ عدد ما (ج)
األفالك ومحركات الرأي، هذا أرسطو أبطل وقد جهة، من املحسوسات أنواع هي املفارقة
معتربًا األفالك، بعدد عددها يجعل أن وأراد الرأي، بهذا أرسطو أخذ وقد أخرى، جهة من
ولكن محسوسة، حركة منها تظهر لم إذا فائدة وجودها يف يكون ال املفارقة الجواهر أن
مما أرشف الغاية ألن املادية؛ الجواهر ألجل موجودة املفارقة الجواهر أن بصحيح ليس
إن القول فيجب العكس، عىل الحال بل الروح، من أرشف املادة وليست إليها، مرتب هو
مخلوًقا كان أكمل يشء كان كلما ألنه مادية؛ كثرة كل ومجاوز ا جدٍّ وافر املالئكة عدد

هللا. من بالذات املقصود هو العالم كمال إن حيث من أعظم، بزيادة هللا من
الخلط هذا مثل البعض خيش لقد كاهلل، بسيط أنه يعني ال مجرًدا املالك كون (د)
وحده، هلل الرصفة الروحية أن منهم اعتقاًدا وصورة، هيوىل من مركبًا املالك فجعلوا
املالئكية الهيوىل تتوهم مهما الرتكيب، لهذا وجه ال ولكن الخليقة، خاصية املادية وأن
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هذا استبعاد من خوف وال بالكلية، املادة عن مجرد فعل التعقل ألن روحية؛ أو لطيفة
كافية وهي مخلوق، كل يف وضعها يجب منه أعمق الرتكيب من نوًعا هناك فإن الرتكيب،
وجوده فليس وإذن باملشاركة، وجود املخلوق وجود إن قلنا: وتبعيته، نقصه عىل للداللة
متمايزة بقوى يفعل هو وإنما وجوده، عني وال ماهيته عني فعله وليس ماهيته، عني
الرتكيب أما اإلنسانية، النفس عىل الكالم عند الثاني الرتكيب لهذا وسنعرض منهما،
آخر يشء والوجود ناحية، من يشء املاهية أن — كثريون يظن كما — معناه فليس األول،
الفعل تمايز متمايزان — الواقعي املوجود يف — أنهما يعني ولكنه أخرى، ناحية من
إىل باإلضافة كالفعل املاهية إىل باإلضافة الوجود والقوة: الفعل اتحاد ومتحدان والقوة،
بذاتها، موجودة املاهية أن معناه لكان فقط ذهنيٍّا كان ولو وجودي، فالتمايز القوة،

محال. وهذا
ذاتهم فليست ونوع، جنس إىل محدودة خالئق إنهم املالئكة؟ علم نتصور كيف (ه)
ومن كاهلل، بذاتهم األشياء جميع يعلمون ال إذن وهم اإللهية، كالذات للوجود جامعة
إال يبقى فال املاديات، من مستعادة بصورة يعقلون فال مفارقة، أرواح هم أخرى ناحية
معان أو بمثل أي يوجدون، إذ به يعقلون إلهي بفيض العقيل كمالهم إىل يبلغون أنهم
بمثل يعقلون األعلون فاملالئكة الوجود، رتبة يف بتفاوتهم متفاوتون ذلك يف وهم غريزية،
هي التي بصورته نفسه يعقل واملالك األدنني، املالئكة مثل من عدًدا أقل ثمة ومن أعم،
اآلخر أحدهم يعرف واملالئكة بالفعل، معقول فهو بذاتها، قائمة صورة ألنه جوهره؛
هللا، يعرفون وهم منهم، كالٍّ عليها هللا فطر التي باملثل أي األشياء، سائر يعرف كما
يف الحاصل يشبهه وال طبيعتها، بقوة الخليقة عىل ممتنعة املعرفة هذه فإن ذاته، يف ال
هللا، أشباه إنهم حيث من بماهيتهم بل الراهنة، الحياة يف نحن معرفتنا فهذه املخلوقات،
اليشء يرى بها التي املعرفة وتشبه املذكورتني، املعرفتني بني متوسطة املعرفة وهذه
محاولة وهو كثرية، أخرى مسائل يتناول املالئكة يف البحث وهذا منه، املستفادة بالصورة

يكون. كيف الخالص الروح لتصور
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اإلنسان (6)

روحي جوهر من املركب اإلنسان وهي الخليقة، مراتب من الثانية املرتبة إىل ننزل (أ)
واحًدا موجوًدا والعجماوات، املالئكة بني وسًطا موجوًدا منه يؤلفان جسمي، وآخر
مجموعيٍّا كالٍّ ال الدنيا، واملرتبة العليا املرتبة خصائص يف خاص نحو عىل يشارك
الجوهر كثريون، فيه وتابعه وضعه ما عىل خارج من ويتفاعالن الجوهران فيه يتجاور
األحياء يف باإلجمال الحياة مبدأ عىل االسم هذا ويقال نفًسا، يسمى اإلنسان يف الروحي
أن أما ووظائَف، ماهيًة تختلف النفوس ولكن واإلنسان، والحيوان، النبات، الطبيعية:
جسم، هو بما الجسم عىل تصدق ال الحياة أن عليه فيدل موجودة، بإطالقها النفس
بل جسًما يكون ال الحي يف مبدأ من بد فال للحياة، مبدأ أو حيٍّا جسم كل لكان وإال
اإلنسان كون من فيتضح روحي، جوهر اإلنسانية النفس أن وأما لجسم، صورة أو فعًال
جسم لكل ألن جسمية؛ بآلة اإلدراك كان لو ذلك ويستحيل مجرًدا، إدراًكا األجسام يدرك
نحو عىل األجسام إدراك من تمنعه املدرك يف املخصوصة والطبيعة مخصوصة، طبيعة
بقوة املاهيات تدرك اإلنسانية فالنفس والباطنة، الظاهرة الحواس يف يرى كما مجرد،
وأن روحي، العقل أن عىل يدل مما الجسم، دون به تستقل فعل لها العقل، هي خاصة
الحاسة النفس ذلك خالف وعىل بذاته، يقوم ما إال بذاته يفعل ليس إذ روحية، النفس
وجود لهما فليس وبالجسم، الجسم يف تحدث أفعالهما جميع فإن النامية، والنفس
النفس روحانية من ويلزم الجسم، ومن منها املركب يف وجوًدا منهما لكل ولكنَّ خاص،
الحاسة النفس تفسد كما الجسم، فساد من لها يعرض بما فاسدة غري فهي خالدة: أنها
هي بما الوجود يالئمها بذاتها قائمة صورة ألنها بالذات، فاسدة وغري النامية، والنفس
ال مطلًقا، الوجود يدرك الذي العاقل كون من أيًضا الخلود عىل االستدالل ويمكن كذلك،
النزوع يذهب أن يجوز وال دائًما الوجود إىل بطبعه ينزع الحس، كإدراك وآنًا أينًا معينًا
لالتصال استعدادها مع الجسم، فساد بعد إذن تبقى اإلنسانية فالنفس سدى، الطبيعي
للبعث. الطبيعي األصل هو وهذا لجسم، صورة إنها حيث من إليه، الطبيعي ونزوعها به
اتصال بالجسم متصلة العاقلة النفس تكون أن يأبون الرشديني أن غري (ب)
العقل هو للجميع، واحد مفارق عقل سوى هناك ليس إنه فيقولون: باملادة، الصورة
املعقولة الصورة بوساطة يحصل بالشخص اتصاله وإن القمر، فلك عقل الفعال،
يعقل تجعله لم العقل من خلو شخص يف حصلت إن الصورة هذه ولكن عنه، الفائضة
التعقل إلضافة وجًها نجد فلم يبرص وال يبرص الحائط كلون معقولة، هي كانت بل
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العقل «إن أرسطو: قال وإنما يعقل، الذي هو أنه بالوجدان يعلم وكل الشخص، إىل
إن قيل فإن جسمية، آللة قوة ليس العقل أن يعني وهو لجسم»، فعًال وليس مفارق،
أن الجواب كان املالئكة، حق يف سلف كما واحد، نوع يف يتكثر ليس املجرد الجوهر
لالتحاد بالطبع معدة ناقصة صورة أنها إال كاملالك، روحية كانت وإن العاقلة النفس
منها كل تتشخص واحد، نوع يف كثرية نفوس تكون أن جاز ولذا املالك، بخالف بجسم،

جسمها. إىل بنسبتها
ال ولكن الجسم صورة العاقلة النفس تكون أن األوغسطينيون ويستنكف (ج)
األول: أوجه، ثالثة من والدليل يعتقدون، كما ذاتًا مختلفة أخرى صور اإلنسان يف يوجد
وإنسانًا بنفس حيوانًا يكون أن الثاني: واحد، جوهري وجود له يكون ال اإلنسان أن
أنه الثالث: بالذات، اإلنسان عىل يحمل والحيوان بالعرض، حيوانًا ثمة من فيكون بنفس،
واحد، األفعال مبدأ بأن إال هذا يفرس وال غريه، منع شديًدا اإلنسان أفعال أحد كان متى
شأن وهكذا النامية، وللنفس الحاسة للنفس ما كل عىل بقوتها تشتمل الناطقة فالنفس
يف النامية النفس وشأن النامية، النفس قوى عىل تشتمل العجماوات يف الحاسة النفس
بالقياس الكاملة الصور شأن وباإلجمال الطبيعية، العنارص قوى عىل تشتمل النباتات
التي الصورة تلك جسمية، صورة آخر جسم ألي أو اإلنسان لجسم وليس الناقصة، إىل
املركب املزاج هذا بها هو جوهرية صورة اإلنسان لجسم ليس كذلك النور، إنها يقولون:

الوحيدة. وصورته الجسم، صورة الناطقة النفس ولكن العنارص، من
النفس، ماهية من متمايزة القوى هذه متمايزة، قوى للنفس أن تقدم مما يلزم (د)
واحد والذات القوة أن من قلناه مما فواضحة األوىل القضية أما بينها، فيما ومتمايزة
ألشبهت وإال الذات، عىل زائدة بقوة بل بذاتها، الخليقة تفعل فليست فحسب، هللا يف
لكانت ماهيتها عني النفس قوة كانت لو أنه من فواضحة الثانية القضية وأما الخالق،
بأنها يشهد الواقع ولكن بالفعل، حية دائًما أنها كما أفعالها، جميع دائًما تفعل النفس
فليس باملوضوعات، األفعال وتتمايز باألفعال، القوى تتمايز كذا، وطوًرا كذا تارة تفعل
يف موجودة والقوى األفعال، سائر ذلك عىل وقس كاإلرادة، التعقل وليس كالبرص، السمع
جسمية، آلة دون يزاول ما النفس أفعال من أن اعتبار مع املحل، يف اليشء وجود النفس
وهي جسمية، بآلة يزاول ما ومنها النفس، محلهما واإلرادة فالعقل واإلرادة، كالتعقل
والجسم، النفس من املركب لها املصدرة القوى فمحل والحاسة، النامية الحياتني أفعال
يبقى املوت وبعد النفس، ماهية عن صادرة النفسية القوى وجميع وحدها، النفس ال
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من بالقوة بل بالفعل، تبقى فال األخرى القوى وأما واإلرادة، العقل النفس يف القوى من
أصلها. أو مبدؤها النفس إن حيث

العالم هذا تجيء أنها إىل أفالطون ذهب حالها؟ وهذه النفس تعقل كيف (ه)
الصورة تذكرت بيشء إحساس لها عرض وكلما املعقوالت، صور وفيها املحسوس
معانَي النفس يف أن إىل بعض فذهب باألفالطونية، كثريون وتأثر له، املقابلة املعقولة
الحقائق يف األشياء ندرك إننا قوله: أوغسطني عن ويذكر للمالئكة، عرفناها كالتي غريزية
الذي األخري املفارق العقل عن أنفسنا إىل تصدر املعقوالت أن سينا ابن وارتأى األزلية.
العقل هذا إىل فنتجه بها لنتنبه إال الحواس إىل نحتاج ال وإننا الفعال، العقل يسميه
العقل جعل ثم املفارق، الفعال العقل يف املعقوالت وضع يف رشد ابن وتابعه الفعال،
فرصة كونه يعدو ال اإلحساس أن تفرتض اآلراء هذه وجميع أيًضا، مفارًقا املنفعل
أعىل، عقل يف أو أنفسها يف سواء بالفعل موجودة املعقوالت وأن للتعقل، مناسبة أو
ويف العلم، تحصيل يف الحاسة القوى عىل يتوقف التعقل فعل أن عىل يدلنا الواقع ولكن
أننا ونعلم غريزية، معرفة لنا أن نجهل نرانا األوىل الناحية فمن تحصيله، بعد مزاولته
أول من حاسة يحرم الذي ونرى واالستدالل، بالتجربة املعرفة تحصيل إىل مضطرون
يعقل أن يقدر ال العقل نرى الثانية الناحية ومن الحاسة، تلك بمدارك العلم يحرم أمره
املخيلة فعل تعطل فمتى الخيالية، الصور إىل يتجه أن دون عنده الحاصلة باملعقوالت
ما حتى بالفعل يعقل أن اإلنسان عىل امتنع السبات، بداء الذاكرة فعل أو الرسسام، بداء
خيالية صوًرا ذهننا يف استحرضنا شيئًا نتعقل أن حاولنا ومتى علم، سابق به له كان
شيئًا يتعقل أن عىل إنسانًا أردنا ومتى تعقله، نحاول ما فيها نتمثل أمثلة سبيل عىل
الخيالية الصور إىل االلتفات وبهذا التعقل، عىل بها ليستعني الخيالية، األمثلة له أوردنا
هذه فريكب ذاته، عىل االنعكاس من وبنوع بالتبعية ولكن أيًضا، الجزئيات العقل يدرك

إنسان. سقراط مثًال: القضية
العقل وأن والحس، العقل بني وثيق االتصال أن اإلنسان ملاهية املطابق فالحق (و)
عقل ولكنه مالئكيٍّا، عقًال ليس باإلطالق، العقل جنس يف داخًال كان وإن اإلنساني،
فله إنساني عقل هو حيث فمن املحسوسات، من املعقوالت يستفيد اإلنسان ملاهية معادل
النفس يف قوة وجود من بد فال املحسوس، اليشء ماهية هو له معادل خاص موضوع
اإلحساس، عن الحاصلة الخيالية الصورة يف املمثلة املادية عالئقها من املاهية تجرد
وتسمى فعاًال، عقًال تسمى األوىل القوة تتعقلها، أخرى وقوة بالفعل، معقولة فتجعلها
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به وشيئًا تنفعل، به شيئًا طبيعة كل يف أن «كما أرسطو: قال وقد منفعًال، عقًال الثانية
يف إال توجد ال التجرد لها يعرض التي الطبيعية إن بحيث أيًضا» النفس يف كذلك تفعل،
هي وتلك العقل، ويف العقل من فهما الكلية معنى من يلحقه وما التجرد وأما األفراد،

الكلم. أخرص يف املعتدلة الوجودية نظرية
العقول بني املشرتك املوضوع هو فموضوعه باإلطالق عقل هو حيث ومن (ز)
تصور يف يحصل ما أول إن أرسطو: قال وقد الوجود، أي مراتبها، تفاوت عىل جميًعا
إذن بالفعل، موجود هو حيث من معلوًما يكون إنما يشء كل ألن الوجود، هو العقل
بالفعل موجود فهو بالفعل مدرك كل ألن يدرك؛ ما كل يف الوجود يدرك اإلنساني العقل
ال وأنه هو، ما فهو موجود كل أن من الوجود رشائط ويدرك ذهنيٍّا، أو عينيٍّا وجوًدا
غري وإما موجود إما وأنه الجهة، نفس ومن الوقت نفس يف كذا وال كذا يكون أن يمكن
هذه لوجوده، علة من بد فال للوجود يظهر ما وأن النقيضني، بني وسط وال موجود،
التجربة، من حدودها يجرد حاملا بداهة العقل يدركها وللمعرفة للوجود األوىل املبادئ
أو فطرية إنها يقال: املعنى وبهذا أوسط، حد إىل إدراكها يحتاج ال بذاتها بينة فإنها
عليها فيعتمد تعقل، وكل تجربة كل قبل النفس يف موجودة أنها بمعنى ال غريزية،

الطبيعي. بعد وما الطبيعي، العلم بإطالقه، العلم وإقامة الوجود لتفهم العقل
قوة لنا أن من واألوغسطينيني املتصوفة بعض إليه ذهب ملا ذلك بعد وجه وال (ح)
خيالية، صور للروحانيات ليس أن بحجة أنفسها، يف الروحانيات تدرك أخرى عقلية
والنفس، هللا ماهية الناس من كثري جهل ملا مذهبهم صح لو ذلك، مع نعقلها وأننا
ماهيته وندرك باالستدالل، هللا وجود ندرك أننا والحق معرفتهما، يف كثريون ضل وملا
فعل بواسطة بل مبارشة، نعقلها فلسنا النفس أما آنًفا، بينا ما عىل واملماثلة، بالتنزيه
عقًال اإلنساني العقل وليس بالفعل، هو حيث من يدرك إنما اليشء بأن ذلك التعقل،
طبيعة نالحظ وحينئذ الفعل، إىل خرج متى إال يعقل فال بالقوة، ولكنه كاملالك، بالفعل
اصطنعه (الذي سينا ابن فدليل بيانه، سبق ما عىل التعقل، فعل تحليل طريق من نفسنا
فالعقل فعل، كل من خلًوا ذاتها تدرك ال النفس أن من الواقع يطابق ال دوفرني) جيوم
أن بيد العقول، بني منزلته عىل تدالن نقص عالمتا وهاتان ومستدل، مجرد اإلنساني
بمثابة املبادئ هذه األوىل، املبادئ عىل قائمة ألنها صادقة؛ جميًعا املوجودات عىل أحكامه
بأننا األوغسطينيني مع القول يصح بحيث النفس، عىل منعكسة اإللهي الحق من صورة
يف يرى ما يرى العقل أن بمعنى ولكن إلهي، بإرشاق أو األزلية، الحقائق يف األشياء نرى
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العالم» هذا إىل آت إنسان كل ينري الذي الحقيقي «النور هللا فيكون املبادئ، تلك ضوء
الفعال عقلنا ويكون التعقل، عىل القوة منها النفس تستمد التي الكلية العلة باعتباره
مسألة يف توما القديس يقف وهكذا اإللهي، النور يف املشاركة أو اإللهي اإلرشاق بمثابة
الذين األفالطونيني بني الصحيح الوسط هو متني موقف ولكنه متواضًعا، موقًفا املعرفة
سبيل ال أن يدعون الذين والحسيني لها، معادًال إدراًكا الروحانيات ندرك أننا يزعمون
واالستدالل بالتجريد ولكن يقينيٍّا، علًما نعلمها نحن بل فيقول أصًال، بها العلم إىل لنا

وجسم. نفس من املركبة طبيعتنا تطيق ما عىل
يف يحرك فهو مدرك كل إن إذ إرادة، اإلنسان يف يوجد العقل جانب إىل (ط)
مغاير كيل مجرد بالفعل واملدرك الفعل، إىل القوة من به يخرج نزوًعا أو ميًال املدرك
كالعلم مادية ال خريات إىل يتجه واإلنسان بالحواس، املدرك الجزئي للمشخص بالجنس
اعتبار هو كيل مجرد باعتبار بها يتعلق فإنما باملاديات، يتعلق حني إنه بل والفضيلة،
وهذا إرادة، تسمى الحيس للنزوع مغايرة قوة عىل حاصل فهو وإذن اللذة، العتبار الخري
ورضورة طبًعا يتعلق ال بأنه ذلك عاقًال: لكونه حر اإلنسان إن أي الحرية، يف األصل هو
هللا حتى الراهنة، الحياة يف املعروضة والخريات كله، نزوعه يمأل الذي الكيل بالخري إال
مسافة الكيل الخري وبني بينها جزئية خريات هي واالستدالل، بالتجريد معلوًما باعتباره
هذه تبطل وال بإزائها، حرٍّا فيبقى كافيًا، تحريًكا تحركه وال ما، ميًال فتثري واسعة، جد
الكيل الخري أنه الظهور تمام حينئذ يظهر إذ تعاىل، برؤيته إال هللا إىل بالنسبة الحرية

رضوريٍّا. اتحاًدا به فيتحد شهوته يمأل الذي
املسألة هذه ليست اإلرادة؟ من أعىل العقل أو العقل؟ من أعىل اإلرادة هل (ي)
إىل بالنسبة وأهمية ذاتها، يف أهمية لها ولكن كثريون، يظن قد كما وحسب «مدرسية»
موضوع يتمثل الذي هو والعقل املعلوم، إال يراد ال قلنا: إياه، ومحبتنا باهلل معرفتنا
التعقل، إىل العقَل اإلرادُة تحرك حني حتى غائية، كعلة فيحركها عليها ويعرضه اإلرادة
ولكن مطلًقا، أعىل العقل يكون وهكذا خري، التعقل أن العقل يف سبق قد يكون أن بد ال
أعىل اإلرادة تكون الحالة هذه ففي العقل، من أعىل موجوًدا اإلرادة موضوع يكون قد
فقط، صورته عىل حاصل العقل وإن نفسه، املوجود إىل تميل إنها حيث من باإلضافة،
من أفضل املاديات معرفة العكس عىل وكانت معرفته، من أفضل هللا محبة كانت ولذا

محبتها.
غري ولكنه هذا، قيل لقد أصًال؟ عنها اإلرادة فعل يصدر أن الحرية تقتيض هل (ك)
بإمالته اإلرادة يحرك فاهلل فعلها، إىل قوة كل يحرك الذي األول املحرك هللا فإن صحيح،
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الخاص، ميله ضد يتحرك الذي هو املقسور ألن قًرسا؛ التحريك هذا وليس باطنًا، إياها
يرتفع ال لذلك نفسها، تلقاء من فتتحرك الخاص ميلها يؤتيها بأن اإلرادة يحرك وهللا
ال بحيث هللا من تتحرك اإلرادة كانت لو االرتفاع يلزم كان وإنما العقاب، أو الثواب
ليس لكن الفعل، إىل نفسه يحرك باختياره اإلنسان إن أجل، نفسها، تلقاء من تتحرك
اليشء لكون يلزم ليس كما لنفسه، األوىل العلة هو املختار يكون أن لالختيار رضوريٍّا
أفعالها كون يزيل ال الطبيعية العلل بتحريكه أنه كما فاهلل األوىل، علته يكون أن آلخر علة
يف يفعل إنما فإنه إرادية، أفعالها كون يزيل ال اإلرادية العلل بتحريكه كذلك طبيعية،

اليشء. طبيعة بحسب يشء كل

األخالق (7)

األخالق تتناول فال األخالق، موضوع مختار، مريد هو حيث من اإلنسان يف النظر (أ)
وتلك العامدة، اإلرادة عن الصادرة أي إنسان، هو بما اإلنسان عن الصادرة األفعال سوى
وإرادة، روية غري من تصدر التي أما الكلمة، بمعنى إنسانية تسمى التي هي األفعال
الفكر انشغال مع باللحية العبث أو اليد، تحريك مثل: اإلنسان، أفعال تسمى أن فاألوىل
تكون وهكذا ومرادة، مدركة غاية إىل املتجه أنه اإلنساني الفعل فحقيقة أخرى، بأمور

الحياة. غاية تعيني ويلزم اإلنسانية، األفعال مبدأ الغاية
يُفعل لم ثمة ومن يشءٌ، يُْشتََه لم وإال قصوى، غاية من اإلنسانية للحياة بد ال (ب)
الغاية ومفهوم الفاعلية، العلل يف استحالته الغائية العلل يف مستحيل التسلسل فإن فعٌل،
عنها، خارًجا يشتهيه يشء يبقى ال حتى بأرسها اإلنسان شهوة تمأل التي أنها القصوى
بالفعل، وجوده قدر عىل يشء كل وكمال كماله، اإلنسان استيفاء أي السعادة وتسمى
فإن الحيس، الجزء فعل األقىص فعلنا وليس األقىص، بالفعل السعادة تقوم أن فيجب
باإلنسان، الخاص العقيل الجزء فعل أنه يبقى والحيوان، اإلنسان بني مشرتك الجزء هذا
حصلت ما فإذا الغاية، تشتهي اإلرادة إن اإلرادة؟ فعل أو العقل فعل هو هل ولكن
لدى الغاية تحصل به اإلرادة فعل غري فعل من بد فال بها، واْلتذْت عندها سكنت عليها
العلوم؟ بمطالعة قائمة السعادة أن املقصود هل العقل، فعل هو الفعل وهذا اإلرادة،
قال: النظرية، العلوم سوى الحياة هذه يف معرفة من لنا ليس أن رأى ملا أرسطو إن
ولكنا حاله، تالئم التي السعادة إىل بل الكاملة، السعادة إىل يسعى ليس اإلنسان إن
مطالعة تعدو فال بالحس، حدودها تكتسب النظرية للعلوم األوىل املبادئ إن نقول:
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بد فال واملماثلة، بالتجريد يكتسب ما أي املحسوسات، إدراك إليه يؤدي ما العلوم هذه
وذلك الوجود، وهو جميًعا، للعقول املشرتك املوضوع جهة من اإلنسان كمال يكون أن
بذلك املالئكة؟ عالم األعىل الوجود هذا يكون هل مبارشة، معرفة أعىل موجود بمعرفة
كابن املفارق، الفعال العقل عن أو املالئكة عن صادرة البرشية النفوس جعلوا الذين قال
العالم مراتب من مرتبة كل أن الجديدة األفالطونية مع رأوا الذين وهم رشد، وابن سينا
املالئكة ولكن بمبدئها، النفس اتصال يف السعادة فرأوا مبارشة، فوقها بالتي متعلقة
كماله للعقل يوفر ال فهو كذلك كان وما باملشاركة، حق فهم باملشاركة، موجودون
الحق هو العقل موضوع أن كما الكيل، الخري هو اإلرادة موضوع أن فالحقيقة األقىص،
يدفعنا القصوى، غايتنا فاهلل وحده، هللا يف بل الخليقة، يف الكيل الخري يوجد وليس الكيل،
بها يدرَك أن يستطيع وال معلول ماهية يدرك الذي العقل فإن السعادة، طلُب دفًعا إليه

يدرَكها. حتى سعيًدا يكون فال إليها، طبًعا متشوًقا يظل العلة، ماهية
يف إال تتحقق ال وهي هللا، برؤية كلها القائمة الكاملة السعادة ماهية تلك (ج)
أوًال تقوم ناقصة سعادة لنا امليسورة فالسعادة العاجلة الحياة يف أما اآلجلة، الحياة
وبالخريات الجسم بصحة وأخريًا: الفضائل، بمزاولة وثانيًا: ومحبته، هللا بمعرفة وأصالة:
السقم فإن الفاضلة، للحياة كوسائل وتستخدم وكرامة، مال من أمكن، إن الخارجية

كثرية. فاضلة أفعال عن يعوقان قد والفاقة
العقل فإن عليها، يعرضه الذي الخري إىل تميل للعقل تابعة اإلرادة دامت ما (د)
وإذا خريًا، كان العقل لحكم موافًقا الفعل كان فإذا صالحها، بها يتقدر التي قاعدتها
ثالثة من والرش الخري يعترب اإلنساني الفعل ويف رشيًرا، كان العقل لحكم منافيًا كان
له، ما اإلنسان كاستعمال له، مخالًفا أو للعقل موافًقا كان إن املوضوع األول: أوجه،
املالئمة الكمية مثل للفعل، أعراض هي حيث من الظروف الثاني: لغريه، ما أخذه أو
الغاية والثالث: رشيًرا، كان منها يقتضيه يشء عن الفعل خال فإن الالئق، املكان أو
فعلني: عىل يشتمل اإلرادي الفعل كان وملا الخري. علة إىل نسبته أي عليها، يتوقف التي
النوعية حقيقته منه يستفيد موضوع منهما لكل وكان الظاهر، والفعل الباطن، الفعل
أو اإلنسان، قتل مثل الواقع يف الفعل إليه ينتهي ما وهي الطبيعية إما الغاية كانت —
والغاية لالنتقام. أو العادل للقصاص اإلنسان كقتل الفعل، من يقصد ما وهي خلقية
هو ملا الصورة حكم يف ألنها النوعية؛ حقيقتها اإلنسانية األفعال تفيد التي هي الخلقية
لو كما رشيرة، غاية ظروفه يف أو نوعه يف خريِّ بفعل يقصد فقد الظاهر، الفعل جهة من
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إنسان رسق لو كما ة، خريِّ غاية رشير بفعل يقصد وقد الباطل، املجد ألجل إنسان تصدق
كلها، الخري أوجه له اجتمعت إذا إال مطلًقا خريًا الفعل يكون فال فقري، عىل ليتصدق
بحسب رشيًرا وال ًا خريِّ ال األفعال بعض يكون أن يعرض وقد رش، فهو نقص كل ألن
الشخصية حقيقته بحسب رشير أو خري ولكنه الحقل، إىل كالذهاب النوعية، حقيقته
أما الئقة، غري أو الئقة غاية إىل متوجًها يكون أن بد ال فإنه الغاية، قصد جهة من أي
تبًعا أيًضا هي فتتصف — أنفسها يف ا رشٍّ يعتربونها والرواقيون — النفسية االنفعاالت
أن عىل رش، ذاتية ملنفعة والغضب خري، للحق فالغضب املتوخاة وللغاية العقل لحكم
نفسه يف موافًقا شيئَا موضوعه يعترب حيث من بنوعه، رشير أو خريِّ االنفعاالت بعض
قبيح، أمر تخوف فإنه كذلك، والحياء الفضيلة، إىل ترجع فالرحمة له، مخالًفا أو للعقل

الغري. بنعمة اغتمام فإنه الرذيلة، إىل يرجع والحسد
ويف عليه، يكون أن يليق وما اإلنسان يف بالنظر الطبيعي العقل يقره هذا كل (ه)
الطبيعي بالقانون الخلقية القواعد مجموع يسمى لذلك فيه، وأثرها به املحيطة األشياء
العاقل غري املوجود ماهيته: يف منطبًعا قانونًا موجود لكل فإن وحي، دون يعلم الذي
فالقانون يخالفه، أو يتبعه أن ويملك قانونه يدرك العاقل واملوجود حتًما، قانونه يتبع
من األول املعنى عىل قائم القانون لهذا بذاته البني األول واملبدأ بالعاقل، خاص الخلقي
الرش»، واجتناب الخري اتباع «يجب وصيغته: الخري، معنى وهو العميل، العقل معاني
بالرضورة، منه مهروب والرش مطلوب، والخري لخري، أي لغاية يعمل إنما موجود كل فإن
تنطوي املبادئ وسائر املظنون، الخري من الحقيقي الخري تمييز إىل ترجع املسألة وكل
خريات أنها العقل يدرك التي الخريات هي موضوعاتها أن بمعنى األول، املبدأ هذا تحت
ترض أال يجب قولنا: مثل بذاته، بني هو ما القواعد أو املبادئ هذه من أن غري إنسانية،
ألنه صاحبها؛ عن األمانة تمسك ال قولنا: مثل بذاته، بني ملبدأ نتيجة هو ما ومنها أحًدا،
أولية إىل الطبيعي القانون قواعد تنقسم لذا أحًدا، ترض أال يجب ألنه ترسق؛ أال يجب
األوىل املبادئ يف اشرتاكهم جميًعا الناس فيها يشرتك تتغري ال فثابتة األولية أما وثانوية:
جراء من أو واملكان، الزمان ظروف بتغري التغري لها يعرض فقد الثانوية وأما النظرية،

الباطل. تقرير إىل بهم وتميل الحق، وجه الناس عن تحجب والهوى، والخطأ الجهل
القاعدة أما الطبيعي، للقانون القريبة القاعدة إال هو ما اإلنساني العقل أن عىل (و)
جميع اإللهية الذات يف يرى الذي اإللهي العقل أي األزيل، القانون فهي واألوىل البعيدة
هذا يحرتم أن فأرادت الطبائع حققت التي اإللهية واإلرادة عالقاتها، ونظام الطبائع
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فللقواعد الناطقة، الخليقة يف األزيل القانون إرشاق العقل نور من لدينا ما إن النظام،
القواعد هذه وطاعة عنه، الصادرة األزيل القانون بموجب الضمري يف اإللزام قوة القويمة
يقوم االستحقاق وهذا ثوابًا، للمطيع تستحق فهي لواضعه، وتكريم للنظام تحقيق
فهي لواضعه، وإهانة بالنظام إخالل واملعصية إليها، ويؤدي القصوى الغاية مقام مؤقتًا
األساسية املبادئ لنا وتكفل الجزاء، القانون عن يلزم وهكذا عقابًا، للعايص تستحقق

لألخالق.

السياسة (8)

عمل فيه الجندي عمل يعاون الجيش مثل مثلها أفرادها، بتنظيم موحدة هيئة الدولة (أ)
والنحل، كالنمل الحيوانية الجماعات يف النظام وحدة توجد به، يختلط أن دون املجموع
واإلرادة، العقل إىل راجعة فهي اإلنسانية الجماعات يف أما الغريزة، عن فيها تصدر ولكنها
«كثرة بأنها الجماعة شيرشون عرف وقد التعاقد، من رضب عىل تقوم املعنى وبهذا
م١ (الجمهورية مشرتكة» منفعة ابتغاء الفرد، يرتضيه عادل لقانون خاضعة منظمة
يمكن الكاملة العدالة أن يرى يكن لم ألنه التعريف؛ هذا نقد قد أوغسطني وكان ف٢٥)،
االستمتاع ألجل عاقلني أفراد «اتحاد بأنها الجماعة وعرف املسيحية، خارج توجد أن
واللذة، والتجارة، املال، يحبون: ما يكون وقد ف٢١) م١٩ هللا (مدينة يحبون» بما مًعا
الطبيعي بالقانون يعتقد ألنه شيرشون؛ تعريف يصطنع توما القديس ولكن والحرب،
القانون هو الذي واألول البعيد األساس إىل يستند لالجتماع، القريب األساس منه ويجعل
للحق األوىل املبادئ عىل بداهة وحاصًال بالطبع، مدنيٍّا اإلنسان هللا أوجد وقد األزيل،
حسب هللا من آت فهو سلطان كل أن واحدة جهة من يقرر املوقف لهذا وتبًعا والخري،
السلطان، فيقتيض االجتماع يقتيض الطبيعي الرتتيب أن بمعنى بولس، القديس قول
لطبيعته الفرد استكمال بل االستمتاع ليست االجتماع غاية أن أخرى جهة من ويقرر
تستطيعه فيما ذلك عىل معاونته الدولة فمهمة إنسان، هو بما غايته وتحقيق اإلنسانية
وبالذات، أوًال الكنيسة فمهمة والدينية، الخلقية الناحية أما الخاصة، طاقته ويفوق

األبدية. للغاية الزمنية الغاية خضوع بقدر للكنيسة خاضعة الدول فتكون
من حكمة أكثر األفاضل حكومة أو األرستقراطية الحكم؟ نظام يكون كيف (ب)
واملوناركية العادل)، الشعب حكومة بأنها ويعرفها «بوليتيا» يسميها (التي الديموقراطية
يشء كل حيث للطبيعة، مطابقة وأكثر األرستقراطية، من خري الفاضل الفرد حكومة أو
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ويجب هللا، يدبره والعالم األب، يدبرها واألرسة النفس، تدبره الجسم واحد: مبدأ يدبره
ليس ولكن الفضيلة، تجب بل الحسب، يكفي ليس إذ انتخابية، املوناركية تكون أن
فساد، جرثومة عىل ينطوي فهو نظام كل دائم، نظام أو كامل نظام الواقع يف يوجد
األغنياء، حكومة أو أوليغركية إىل واألرستقراطية طغيان، إىل امللكية السلطة تنقلب فقد
متداولة واألنظمة ديموقراطية)، (ويسميها ديماغوغية إىل «بوليتيا» والديموقراطية
موناركية وهو الوسط، النظام وأثبتها األنظمة خري العملية الوجهة فمن باستمرار،
هو وذلك الشعب، ينتخبه أرستقراطي بمجلس أي وديموقراطية، بأرستقراطية معدلة
رجًال وسبعني اثنني بمعاونة يحكمون وخلفاؤه موىس كان ملوىس، هللا سنه الذي النظام

امللك. يختار نفسه هللا كان بينما الشعب، يختارهم حكيًما
فمن الخارجي، والخطر الداخيل الخطر من الجماعة تأمني الدولة وظائف أهم (ج)
للقانون قيمة فال األفراد، بني العدالة بإقامة أي بالترشيع، الدولة تضطلع األوىل الوجهة
ثمة ومن الطبيعي، للقانون طبًقا العام، الخري وألجل للعقل طبًقا صدر إذا إال الوضعي
يوجهه ولكي هللا، باسم إال إلنسان الترشيع حق إلنسان ليس إذ األزيل، للقانون طبًقا
كان بل قانونًا، الوضعي القانون يعد لم الرشط هذا انعدم فإذا والطبيعة، العقل وفق
القايض عىل جزاء، بغري لغًوا يظل القانون فإن القضاء، يستتبع والترشيع القانون، فساد
وتربئة االقتضاء، عند القانون بحرف التقيد دون اإلنصاف ومراعاة العدالة، تطبيق
أن من خريٌ بمجرم الظن حسن يف يخطئ فألن الذنب، عىل البينة تقوم ال حني املتهم
باعتباره له تبني ما بحسب بل الشخيص، اعتقاده بحسب القايض يدين وال بريئًا، يظلم
لم فإن الحقيقة، لجالء الخاصة معارفه استخدام من يمنعه ال وهذا عموميٍّا، شخًصا
فهو العقاب أما فقط، أمامه ظهر بما يحكم أن عليه كان يعلم، الذي النحو عىل تنجِل
ومصلح، رادع فهو أيًضا، تأديب الحياة هذه يف ولكنه الذنب، عن تعويض العموم عىل
يخل الجاني فإن مرشوعة، اإلعدام وعقوبة املجتمع، يف السالم عوامل من عامل ثمة ومن
كحيوان، يُقتل أن فيستحق الحيوان، دركة إىل اإلنسانية الكرامة عن فينزل العقل بنظام

بالحبس. الحرية تمنع أو عضًوا، تبرت أن يف أوىل باب من الحق وللسلطة
ويجب جوهرية، وظيفة للحرب فاالستعداد الخارجي، للخطر عرضة والجماعة (د)
السلطة تعلنها أن األول: أوغسطني، ذكرها رشوط ثالثة ولذلك عادلة، الحرب تكون أن
أن والثالث: ظلم، لدفع أي عادل، لسبب تعلنها أن الثاني: بنفسها، وتبارشها الرشعية
اإليذاء إىل ال السلم، قبول عىل العدو إرغام إىل موجهة أي مستقيمة، بنية فيها تميض
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بكتمان أو بالكذب إما الخداع الحرب؟ يف الخداع يجوز هل واالنتقام، التسلط وحب
القانون من تحل ال والحرب األعداء، مع حتى بحال جائز فغري الكذب فأما املقاصد،
وإحراز الحرب يف امليض لرضورة فجائز التدابري وإخفاء املقاصد كتمان وأما الطبيعي،
يشفي املسيح كان الظروف، اقتضت إذا تجوز األعياد؟ أيام الحرب تجوز هل النرص،
أمر الحرب يف واألمر األحد، يوم مرضاهم يعالجوا أن ولألطباء السبت، أيام املرىض
يف رضوري العمل توزيع إن يجوز، ال يحاربوا؟ أن لإلكلرييكيني يجوز هل األمة، خالص
الدنيا، أعمال من عمل مع تتفق ال روحية مهمة اإلكلرييكيني ومهمة الدولة، لخري الدولة
دائًما يكونوا أن عليهم والواجب بهم الالئق بل الدم، وسفك الحرب مع أوىل باب ومن
األسلحة استخدام الحرب يف فمهمتهم الحق، سبيل يف بأنفسهم للتضحية استعداد عىل

الدين. شعائر وإقامة وتشجيع ووعظ صالة من الروحية،
العدالة، يتوخون داموا ما لهم والطاعة األمر أويل احرتام واجب املواطنني وعىل (ه)
املعارض الجائر القانون أما املجتمع، تقوض وإال واجبة العادل القانون طاعة إن
لحق معارًضا كان وإذا بحال، له الطاعة تجوز فال اإللهي وللقانون الطبيعي للقانون
امللك يطاول أن للشعب خري املجتمع، عىل خطًرا أشد مخالفته كانت متى فيطاع ثانوي
بني واالضطراب الخالف أكثر فما أفلحت وإذا امللك، فينتقم الثورة تفشل قد إذ الظالم،
معارضة، ثورة نشوب أو آخر طاغية قيام إمكان عن فضًال وبعدها! الثورة أثناء الشعب
للعدالة، طبًقا صاحبها إىل آلت إذا إال رشعية تعترب ال السلطة فإن غاصب، مللك طاعة وال
عليا سلطة أقرته أو ضمنيٍّا، ريض ولو الشعب رضيه إذا إال ا، حقٍّ ملًكا الغاصب فليس
واجبًا، عليه االنتقاض كان الرشطني هذين أحد يتوفر لم فإذا والعزل، التعيني شأنها من
يقوم لفرد جائز فغري الغاصب أو الطاغية قتل أما أعظم، االنتقاضرش من خيف إذا إال
هذا يستعمل أن مرشوع مجلس يف ممثًال أو بأجمعه للشعب ولكن نفسه، تلقاء من به
قوانينه ونقض األباطرة أحد بإعدام الشيوخ مجلس قىض إذ بروما، حدث كما الحق،
سلطانه، من الحد أو عزله حق فللشعب الشعب، بيد امللك اختيار حق ألن ذلك الظاملة،
لسلطة يرجع الحاكم اختيار كان وإذا عهده، من الشعب يحل عهده ينكث الذي وامللك
القيرص إىل أرخيالوس امللك شكوا حني اليهود فعل كما إليها، أمره رفع فيجب عليا
قلب هللا فيغري صادًقا، هللا إىل فليتوجه وسيلة كل الشعب عدم وإذا فأنصفهم، أوغسطس

الخطيئة. عىل عقابًا إال بالطغيان هللا يسمح فما يسقطه، أو يذله أو امللك
أخطأ لقد واألرض، الثروة توزيع هو االجتماعي التدبري أصول من أصل وثمة (و)
حفظ واجب الفرد عىل إن السياسة، كتاب يف أرسطو بني كما بالشيوعية، قوله يف أفالطون
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مثمرة خريات امتالك حق فله مستقبلهم، وتهيئة وتربيتهم أوالده تغذية وواجب حياته،
والزيادة العمل يف والجد الشخصية نمو إىل داعية املعاش بأسباب واالستقالل باقية،
االعتبارات هذه أن بيد الرخاء، إىل الرضوري من امللكية حق ويذهب العام، الخري يف
يقيض ال الطبيعي القانون فإن مطلقة، رضورة رضورية ليست — وجاهتها عىل —
امللكية نظام يف غاياته اإلنسان يحقق أن لجواز ضدها، أو الفردية امللكية ملصلحة بيشء
من يفيدون الناس لكان األوىل الربارة حالة دامت ولو الرهبنات، يف يحدث كما املشرتكة،
نافع، اجتماعي اصطالح امللكية فحق خالف، بينهم ينشب وال باالشرتاك األرض خريات
يف يندرج فهو العام، الخري ألجل عام وضع هو حيث من أي فقط، الوجهة هذه ومن
أن املمكن من ولكن للفضيلة، وسيلة الدنيوية الخريات عن النزول إن الطبيعي، القانون
الخريات هاته ألن اإلرادي؛ بالفقر اإلنجيل ينصح إنما الخريات، وهذه الفضيلة تجتمع
وكل به، يلزم ال ولكنه بالدنيا، والتعلق والكربياء والحسد والبخل الطمع الغالب يف تولد
بولس قال وقد عنه، يفيض مما الفقري يعطي وأن باملال، الغني يتعلق أال به يلزم ما
مهما امللكية يف الرش فليس العطاء»، يجزلوا أن األغنياء «مر تيموثاوس: لتلميذه الرسول
يسد ما أخذ حق املدقع وللفقري بها، الترصف وسوء بغلتها االستئثار يف بل عظمت،
وينزل مشرتكة، األشياء تعترب املعدم الفقر حالة يف العون، له يتيرس لم إن الرمق به
الواحد فائض يسد بأن يقيض الذي الطبيعي للقانون نصوصه عن الوضعي القانون
بل معينًا، شخًصا به يطالب شخيص حق للفقري ليس الحالة هذه عدا وفيما اآلخر، عوز
وألجل معقوًال، يراه ما عىل ذاك، ويحرم هذا، فيمنح بفائضه، الترصف حق للغني يظل
مسألًة املسألُة فليست االجتماعي، ومركزها األرسة تكاليف اعتبار يجب الفائض تعيني

اعتبارية. بل حسابية

التوماوية مصري (9)

أوغسطني من املأثورة املواقف عارض أنه منه يتبني توما، القديس مواقف مجمل ذلك (أ)
بني الفصل إىل به أدت والوجود اإلنساني العقل إىل أخرى لنظرة تبًعا بونافنتورا، إىل
بمبادئها استقاللها الفلسفة إىل فأعاد بينهما، الصلة استبقاء مع والالهوت الفلسفة
سائر يف بكيانها ومحتفظة أرسطو، عىل الرشوح يف لذاتها خالصة تبدو ومناهجها،
بل ومقتضياتها، خصائصها من يشء عن تنزل ال وهي لالهوت، آلة نراها حيث املؤلفات،
الجرأة لهذه معارصوه ثار ولقد معينة، بحلول فيه وتوحي جديدة وجهة الالهوت توجه
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الفرنسيسكيون وأكسفورد باريس يف عليه تألب أوغسطني، وتحدي السلف عىل التمرد يف
يتربمون كانوا الذين املتصوفة وبعض الالهوت، أساتذة من وغريهم التقاليد، أنصار
األوغسطينية عىل نشئوا الذين رهبنته أعضاء من وفريق عنده، البارزة العقلية بالصبغة

مذهبه. ظهور قبل
إىل وأنفذه أحكمه كان ما آخر موقًفا وقفت العليا الكنسية السلطة أن عىل (ب)
١٣١٨ ويف وقتنا، إىل وقته من توما القديس تعاليم البابوات جميع أيد فقد الحق!
النور من الكنيسة عىل يفيض بمفرده وأنه املعجزات، من معجزة مذهبه أن البابا أعلن
البابوية الرسائل وتعاقبت قديًسا، أعلنه ١٣٢٣ ويف مجتمعني، األساتذة سائر من أكثر
هذا إىل الحاجة أشد يف الكاثوليك وكان به، االستمساك عىل والحض مذهبه امتداح يف
أدرية، ال أو إلحادية جملتها يف وهي جانب، كل من تغمرهم الحديثة والفلسفة التوجيه،
غريه عند ليجدوها يكونوا لم بها يحاربونها فلسفية أسلحة األكويني توما عند فوجدوا
األفالطونية أن شك وال أفالطونيٍّا، وكان لذاتها، بالفلسفة يعن لم والسلف السلف، من
فلسفة اآلن والتوماوية والوجود، املعرفة تفسري يف األرسطوطالية من الحق إىل توفيًقا أقل

الفلسفات. سائر عىل الحجة تقيم حية
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العارش الفصل

برابان دي سيجر

(١٢٣٥–١٢٨٢)

ومصنفاته حياته (1)

األرسطوطالية وينشئ األكرب ألربت فكرة تحقيق عىل يعمل األكويني توما كان بينما (أ)
للفلسفة عرضهم يف العقيدة يراعون بباريس الفنون كلية أساتذة معظم وكان املسيحية،
برأسه قائًما علًما رشد ابن رشحها كما أرسطو فلسفة يف يرون زمالئهم بعض كان —
الدين وبني بينها بما عابئني غري لذاتها ويعلمونها اإلنساني، للعقل األعىل واملثل أصًال
كهنة، أساتذتها يكن ولم الالهوت، لدراسة مهيئة مرحلة الفنون كلية كانت خالف، من
تعاليم بعضهم يتجاهل أن املمكن من فكان للكهنوت، مرشحني إكلرييكيني كانوا وإنما
بني التوفيق شأنه من ليس وأن غري، ليس بالفلسفة يشغل إنما أنه ويدعي الدين،
قرن ربع الجامعة وبلبلت ١٢٥٠ من ابتداء ظهرت أقلية من كان ما وهذا الطرفني،
وتوما األكرب ألربت من كالٍّ أن بنا مر وقد الالتينية، بالرشدية حركتها وسميت بالتمام،
بهذا اآلخذين يقصدان وكانا الرشديني» عىل ا ردٍّ العقل وحدة «يف رسالة وضع األكويني
رشد ابن رشوح عىل تعويلهم مع الرشديني، هؤالء أن عىل رشد، ابن عن املعروف القول
بعض يف عنه االنحراف من يمتنعون يكونوا لم أرسطو، لفكر الصادقة املرآة واعتبارها
شامًال اسًما الحركة هذه عىل نطلق أن أردنا لو بحيث سينا، وابن أبروقلوس إىل املسائل
بوحدة القول كان ملا أنه غري الجديدة، األفالطونية إىل الضاربة باألرسطوطالية سميناها
عىل الحق الجزاء برفع األخالق أسس وتقويض الشخيص، الخلود إنكار يستتبع العقل
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أدعى «الرشدية» اسم وبدا الكفر، يف الكربى الطامة كأنه بدا فقد اإلنسانية، األفعال
الفرقة. تمييز إىل األسماء

حوايل الفنون بكلية يعلم أخذ برابان، دي سيجر الرشديني هؤالء أشهر (ب)
أساتذة من ا هامٍّ فريًقا إليه وضم عنيفة اضطرابات سلسة بها حياته فكانت ،١٢٦٥
األسقف أنكر حتى تقاومهم، والغالبية لهم، عميد انتخاب حد إىل ذهبوا وطالبها الكلية
باملثول أعلنه التفتيش محكمة رئيس لكن التعليم، عن فكف الرشدية، القضايا من عدًدا
تلك يف فإنه الهرب، من تمكن أنه أو روما، إىل واحتكم رده سيجر أن ويلوح أمامه،
عىل املربم القضاء كان حرًما ضده وأصدرت فحبسته روما، محكمة إىل تقدم السنة

واغتاله. كاتبه جن Oruietto أورڤیتو مدينة يف وهو بباريس، الرشدي التعليم
استكشفت أن إىل طويًال، زمنًا مطمورة كتبه وظلت مغموًرا، اسمه ظل وقد (ج)
املستكشفة، املخطوطات يف إليها أحال كتب عىل بعد يعثر ولم ،١٨٤٧ من ابتداءً بالتدريج
ولم باسمه نرش ما الكتب ومن أرسطو، سياسة عىل رشحه مثل معارصوه، ذكرها أو
ال أرسطو، كتب عىل رشوحه طائفة طوائف، ثالث إىل كتبه وتتوزع إليه، نسبته تثبت
رشد ابن تأويل عن ويفرتق الشخيص، البحث إىل يجاوزه بل الحريف الرشح فيها يلتزم
أكثر فيها الشخيص البحث أرسطو، كتب عىل «مسائل» تنتظم وطائفة موضع، ما غري يف
الناطقة، النفس يف رسالة أهمها: خاصة، موضوعات يف رسائل تضم وطائفة ظهوًرا،
أرسطو، فكر بتشويه األكويني وتوما األكرب ألربت ويتهم مدرسة، كزعيم فيها يتحدث

العقل. وحدة بصدد تشدًدا أقل فيها يبدو أنه ولو

مذهبه (2)

يف املوجودات وبتفاوت أرسطو، مع جريًا بالحركة، هللا وجود عىل سيجر يربهن (أ)
عىل هللا فعل يقرص ولكنه بالخلق، ويقول والتوماويني، األوغسطينيني مع جريًا الكمال،
ويف واحد» إال يصدر ال الواحد عن «أن مبدئه يف سينا ابن متابًعا األول، العقل خلق
دائًما بالفعل األول املحرك كان ملا أنه إىل ويذهب رضوري، الواحد هذا خلق بأن القول
هناك يكون ولن أول إنسان هناك يكن فلم اإلنساني، النوع فيه بما أزليٍّا، العالم كان
بني ليس وأن دائًما، متحققة فهي ماهية كل أن العالم أزلية من ويستنتج أخري، إنسان
أن ويعتقد وتوما، ألربت معارًضا النتيجة هذه يف ويلح حقيقي، تمايز والوجود املاهية
نفس يعيد الدوران هذا وأن السماوية، األجرام دوران عن حادثة السفيل العالم ظواهر
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ذلك يف بما للجربية خاضع فالعالم والديانات»، والقوانني اآلراء «نفس فيها بما الظواهر،
وهللا مبارشة، هللا عن صادر غري إنه حيث من اإللهية العناية عن خارج اإلرادية، أفعالنا

أرسطو. يقول كما فحسب غائية علة إليه باإلضافة
روحانية عىل يدل التعقل إن أجل، بموته، تفنى حاسة نامية فنفسه اإلنسان أما (ب)
اتصال فإن الجسم، صورة هي ناطقة نفس ال مفارق، عقل املصدر هذا ولكن مصدره،
الصورة ألن واحد؛ املفارق العقل وهذا روحانيتها، عىل ويقيض يدنسها باملادة الروح
واحد فالعقل نوعها، يف ففريدة الروحية الصورة أما املواد، بتكثري تتكثر التي هي املادية
هذا كان وملا بجوهره، ال بفعله باألفراد يتصل بأجمعه، اإلنساني النوع إىل باإلضافة
سقراط إن القول: يصح بحيث أيًضا، لإلنسان إضافته فتمكن الجسم داخل يتم الفعل
ففانون، األفراد أما اإلنساني، للنوع الدائم املمثل وهو الخالد، هو الفعال والعقل يعقل،

العالم. هذا يف جزاءها فتلقى األخالق وأما
ابن رشحها كما أرسطو فلسفة العموم وعىل — اآلراء هذه إن سيجر يقول (ج)
لنا يكشف اإليمان أن غري رضورة، النظر إىل يؤدي الطبيعي العقل حكم تمثل — رشد
العقل، يعقله ما جانب إىل نقبله فنحن إلينا، وأعلنه هللا أراده للطبيعة فائق نظام عن
لم لو ا حقٍّ النظام هذا يكون وكان الطبيعي، النظام سوى الطبيعي العقل يعلم ليس
«مجرد ولكنها الحق، تقرير الفلسفة فليست للطبيعة، الفائق النظام هللا به يستبدل
ذهب قد الفيلسوف كان ولو حتى — أرسطو وبخاصة — الفالسفة مقصد عن الفحص
نعرض لسنا الطبيعية، باألدلة تستنبط ال أموًرا أعلن قد الوحي وكان الحق، غري إىل
سيجر ينقطع لم الواقع ويف طبيعيٍّا»، بحثًا نبحثها للطبيعيات بل الفلسفة، يف للمعجزات
يثبت أن دون الفيلسوف لرأي «وفًقا يقول ما يقول إنما أنه عىل مسألة كل يف التنبيه عن

حق.» أنه
لم ا خاصٍّ تصوًرا واإليمان العقل بني العالقة يتصور كان أنه هذا من يتبني (د)
االختيار إىل يضطر حتى واحد مستوى يف واإليمان العقل يضع يكن لم إليه: يسبق
إىل واإليمان العقل بني التعارض ل حوَّ ولكنه والباطل، الحق بني املرء يختار كما بينهما
تعلم املسيحية أن حني يف ناسخ، للطبيعة فائق ونظام منسوخ طبيعي نظام بني تمايز
عليها زاد بل الطبيعة ينسخ لم هللا وأن بالرضورة، صادقة الرضورية العقلية القضايا أن
الخاصة، يتقلده الربهاني الخالص الحق هي الفلسفة أن إىل يذهب رشد وابن لها، وكمَّ
بينهما خالف نجم فكلما مرتبة، أدنى فهو للجمهور، موضوع خطابي حق الرشع وأن
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اعتقاده، عىل الجمهور ترك مع للفلسفة، املطابق املعنى عىل وحمله الرشع تأويل وجب
الحكم وأن الحق، هو الوحي بأن ويرصح الفلسفة، نتائج عرض فيقترصعىل سيجر أما

خالف. ثار كلما إليه يرجع
اإليمان ومن اعتقاد، بال يقينًا العقل من يجعل الخطورة يف غاية وضع وهذا (ه)
الغريب الجمع هذا تأبى التي وللنفس واحدة! نفس يف بينهما ويجمع يقني، بال اعتقاًدا
إن حيث من باطل اإليمان موضوع أن إما استعدادها: بحسب نتيجتني إحدى تختار أن
إىل إال بذاته يؤدي ال العقل وأن حق اإليمان موضوع أن وإما ضده، عىل يربهن العقل
العقل إقرار بغية املدرسيون، بذلها التي للجهود وتبديد إنكار الحالني كال ويف الباطل،
األكويني، وتوما األكرب ألربت جهود وبخاصة بينهما، التوفيق ومحاولة جميًعا والدين
الباحثني بعض يرى ما عىل لطفها، أو آرائه عن عدل سيجر يكون أن بعد يهمنا وليس
ويجعل شخصيته، يميز الذي هو هذا موقفه فإن استكشفوها، مخطوطات يف املعارصين

الفلسفة. تاريخ يف مكانًا له
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لول ريمون

(١٢٣٥–١٣١٥)

ومصنفاته حياته (1)

متواضع، فيلسوف حال كل عىل ولكنه العرص، خصائص فيها تالقت عجيبة شخصية (أ)
ولد الفلسفة، تاريخ يف ليذكر اسمه يكن لم ليبنتز بها سبق منطقية محاولة لوال ولعله
انتظم عرشة، الرابعة حوايل الحرة، الفنون دراسة أتم وملا غنية، أرسة يف ميورقة بجزيرة
له وقع الثالثني يف وهو وقصف، لهو عيشة وعاش اإلسباني بالبالط الغلمان سلك يف
فاضطرب، ليلة، ذات له تراءى املسيح أن ذلك الدين: إىل الدنيا عن رصفه خارق حادث
املسيح أن فأدرك عينها، الظروف يف مرات أربع تكررت الرؤيا ولكن باألمر، يحفل لم ثم
ملهمته فمهد نرشه، عىل والعمل الدين عن الدفاع عىل أي خدمته، عىل يتوفر أن عىل يريده
عىل وأقبل يجهلها، كان هو ولكنه يتكلمونها، ميورقة أهل سواد وكان العربية، بدراسة
األول مؤلفه بعدها وضع سنني تسع ذلك يف ورصف املنطق، وعىل يجودها، الالتينية
عىل الرد ويف املنطق يف كثرية بمؤلفات أعقبه ثم الكيل»، «الفن أو األكرب» «الفن واألشهر
وفلسطني ومرص أفريقيا وشمال أوروبا أنحاء يف يطوف وأخذ والرشديني، رشد ابن
األكرب» «الفن بباريس فعلم آراءه: نرش حل حينما وكان الرتحال، إىل ويعود والهند،
بتونس مرة سجن حتى واالستفزاز النقاش يف غال اإلسالمية البالد ويف الرشديني، وجادل
جنوى أهل بعض فأخذه بالحجارة الجمهور رجمه أيًضا الجزائر ويف بالجزائر، وأخرى

ميورقة. شاطئ قبالة قىض ولكنه أوروبا، إىل عودتهم يف
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دوَّن أديبًا وكان بالالتينية، كتب ذلك يف وله متصوًفا، فيلسوًفا الهوتيٍّا كان (ب)
الغزايل، منطق يف كتاب بها نظمه ومما القطالونية، بلغته وخاصة الشعر، القصصونظم
ولكن بها، وصنف عنها نقل حتى العربية يف متضلًعا وكان والجوهر، العرض يف وآخر
األوائل ومن بالعربية، كتب الذي الغربيني بني األول فكان العربية، كتبه عىل بعد يُعثر لم
أسني ويذهب والهوتية، فلسفية أفكار عن لإلعراب الدارجة بلغتهم كتبوا الذين القالئل
لقد أجل، كثريون، ويخالفه عربية، مذهبه أصول أن إىل املعروف املسترشق بالسيوس
والكيمياء الفلك يف كثرية أشياء العربية وأفاد اإلسالمي العلم عىل االطالع واسع كان
وبونافنتورا وأنسلم أوغسطني تلميذ فهو والتصوف، والالهوت الفلسفة يف أما والطب،
ويقول الجذب، وضياء اإليمان إرشاق إىل العقل يجاوز أن مثلهم يريد بيكون، وروجر
يقبل وال النور، وبنظرية البذرية، وباألصول وصورة، هيوىل من املفارقة الجواهر برتكيب
تكون أن العرب إىل أقواله بعض لرد يكفي وليس وقواها، النفس بني حقيقيٍّا تمايًزا
يجد لعله العرب عىل السابقني املسيحيني إىل يرجع أن بالباحث يجدر بل عندهم، واردة
تعليم رضورة يف يلح لول وكان الطبيعي، مصدره الكتب هذه فتكون كتبهم، يف مثلها
الغرض، لهذا املدارس إنشاء والجامعات األمراء إىل ويطلب الرشقية، اللغات املبرشين
والكلدانية والعربية واليونانية العربية لتعليم كرايس إنشاء الكنسية املجامع أحد فقرر
بالكيمياء اشتغل إنه قيل: وقد وسالمنكا، وبولونيا وأوكسفورد باريس جامعات يف

ومصنفاته. حياته دراسة من تأييد أقل يلقى ال القول هذا ولكن وبالسحر،

األكرب الفن (2)

واإلقناع الدين عن للدفاع فعالة منطقية طريقة عن يكشف أنه الكتاب هذا يزعم (أ)
تلقاها إنه املؤلف: مع نقل لم إن الطريقة، هذه ابتكار عىل الحافز هو الغرض وهذا به،
والدين العقل بني أن بيان إىل ترمي عنه، يؤثر ما أخص حال كل عىل هي بالوحي،
البدء يجب األسايس التوافق هذا ولبيان الرشديون، يدعيه ملا خالًفا أساسيٍّا، توافًقا
بذلك العلوم، بني املشرتكة بذاتها البينة الكلية املبادئ الجميع، من املسلمة باألصول
يتضمن كما الجزئية، العلوم جميع مبادئ العامة مبادئه تتضمن كيل «علم عىل نحصل
امليتافيزيقا: وعن املنطق عن يختلف وهو األعىل، العلم هو األكرب فالفن الجزئي»، الكيل
أن حني يف العيني، الوجود يف امليتافيزيقا وتنظر الذهني، الوجود يف ينظر املنطق فإن

جميًعا. النحوين عىل الوجود يف ينظر األكرب الفن
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لول ريمون

اإللهية الصفات هي املطلقة املبادئ ونسبية، مطلقة نوعان: الفن هذا مبادئ (ب)
الرسمدية، العظمة، الخريية، تسعة: وهي املحسوسات، صفات بتأمل إليها نصعد التي
الكلية العالقات عىل تدل النسبية واملبادئ املجد، الحق، الفضيلة، اإلرادة الحكمة، القدرة،
االختالف، كذلك: تسعة وهي الحادثة، للكائنات اإلضافية املحموالت أو املوجودات، بني
مسائل، تسع ذلك ييل األصغر، املساوي، األكرب، الغاية، الوسيلة، املبدأ، التضاد، االتفاق،
وهذا — املتقدم الثبت إىل لول ويضيف رذائل، وتسع فضائل، وتسع موضوعات، وتسعة
الحقائق لنا فتخرج بعض، مع بعضها أجزائه تأليف قواعد — األكرب الفن رس هو
عرش هي القواعد تلك الحياة، هذه يف إدراكها العقل يستطيع التي الطبيعية واألرسار
ممَّ هو؟ ما موجود؟ املوضوع هل وهي: املسائل، سائر عىل تطبق العموم يف غاية مسائل
موجود؟ هو أين موجود؟ هو متى كيفيته؟ ما كميته؟ ما موجود؟ هو ِلَم مركب؟ هو
املعاني بني آلية بطريقة فتؤلف تدور ودوائَر أشكاًال لول واخرتع هو؟ يشء أي مع
لهذه املمكنة األوضاع مختلف بني ألَّْفنَا إذا أخرى وبعبارة جداول، يف املوضوعة األساسية
عليه مدلول هللا، الدوائر مركز ففي الجوهرية، الحقائق جميع عىل آليٍّا حصلنا الجداول،
اإللهية، الصفات أو املطلقة التسعة املبادئ وحوله الهجاء، حروف من األول بالحرف
مائة عىل تأليفها ويمكن كربى، أشكال أربعة منها فيتألف أيًضا، بحروف عليها مدلول
فإن الخلف، إىل يؤدي العالم بأزلية القول أن ذلك مثال معقدة، بطرق شكًال وعرشين
ال واملخلوقات هللا، فعل يف جميًعا تشارك ثمة ومن هللا، ذات يف تتحد اإللهية الصفات
ذلك معنى كان أزليٍّا العالم افرتضنا فإذا متناه، نحو عىل إال اإللهية الصفات يف تشارك

محال. وهذا الصفات، سائر من أوسع اإللهية القدرة أن
ا جدٍّ بعيًدا كان إذن إنه رضورية؟ قضايا بتوليد كفيًال التأليف هذا يرى كان هل (ج)
التاليني، القرنني يف إال آليٍّا يرص لم العلم هذا فإن للمنطق، عرش الثالث القرن تصور عن
مقداًرا والسخرية الهزء من املدرسية الفلسفة عىل جر الذي التحول هذا طليعة لول ويعد
فوضع ببعض، بعضها وربطها املعارف تنظيم إىل الظن أغلب يف يرمي كان ولكنه كبريًا،
يف متعسف أنه شك وال واخرتاع، استكشاف أو برهان كوسيلة ال عرض كوسيلة جداوله
واملوضوعات واملسائل واإلضافات الصفات من التساعيات تلك األساسية، املعاني اختيار
يستخدمه أنه غري املنطقي، الجرب من الرضب هذا يف مفتن ولكنه والرذائل، والفضائل
التمثيل، هذا من األكرب الفن خلصنا فإذا الذاكرة، ملعاونة ووسيلة محسوس كتمثيل
الكيل. العلم إلقامة قياسيٍّا منهًجا بدا فربما الظاهرية اآللية هذه عن النظر وغضضنا

175





الرابع الباب

األخري الدور

عرش الرابع القرن

تمهيد

تعد وال والدين، العقل بني الجمع يريد وتركيب بناء عرص عرش الثالث القرن كان (أ)
تماًما تتغري الحال ولكن مغزاه له كان وإن عارًضا، حادثًا إال العرص ذلك يف الرشدية
بالدين واالعتصام فيه التشكك إىل ينتهي للعقل نقًدا منه فنشهد عرش، الرابع القرن يف
مفكرين أيدي عىل ويتفاقم سكوت، َدنْس جون يد عىل النقد يبدأ فينفصالن، وحده،
األحكام من بالرغم الرشديون ويتكاثر أوكام، أوف وليم أشهرهم وإنجليز، فرنسيني
عرش الرابع القرن يبدو بحيث الدين، يف اإللحاد إىل وينساقون مذهبهم ضد الصادرة

للمايض. هداًما سلبيٍّا
الفلسفة تخليص فإن املستقبل، إىل باإلضافة إنشائية إيجابية وجهة له أن عىل (ب)
نفس ويف املحدثون، سيصطنعها وهكذا اليونان، عند عليه كانت ما إىل أعادها الدين من
باريس جامعة وبخاصة األوساط، نفس ويف الفلسفة، نقاد فيه يعمل كان الذي الوقت
الحديثة املمالك تأسيس وحركة القوميات، يقظة وأدت الحديث، العلم بوادر ظهرت
وأصل االجتماع، أصل يف مسائل إثارة إىل البابوية، عىل وامللوك الجرمان األباطرة وثورة
والفالسفة الالهوتيون فيها تناقش واملدنية، الدينية السلطتني من كل ومدى السلطة،
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الطبيعي والعلم الفلسفة من الجديد اللون هذا جانب وإىل واملدنيون، الكنسيون والفقهاء
األفالطونية عودة أي أريجنا، سكوت طريقة عىل النظري» «التصوف عودة نشهد والفقه،

املريبة. الغامضة نواحيها يف الجديدة
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األول الفصل

إيكارت

(١٢٦٠–١٣٢٧)

ومصنفاته حياته (1)

القرن، أوائل بها علم ثم باريس، بجامعة العلم تلقى األملان، الدومنيكيني من هو (أ)
بكولونيا، يعلم وهو عليه، أخذت بسنة وفاته وقبل كبرية، مناصب عدة رهبنته يف وتوىل
إىل فاحتكم بسببها، املدينة املدينة أسقف وأدانه للدين، مخالفة قضية وعرشون ثمان
هذا وبنتائج الوجود، بوحدة لقوله اإلدانة، بتأييد الحكم صدر بسنتني وفاته وبعد روما،

والالهوت. الفلسفة يف القول
أوائل من فكان باألملانية وكتب ووعظ حينذاك مألوًفا كان ما عىل بالالتينة كتب (ب)
األملانية، وكتبه عظاته نرشت وقد والفلسفة، الدين يف الدارجة اللغة استخدموا الذين
الثالثى» «الكتاب الالتينية كتبه من األملانية، الفلسفة وبأبي األملاني النثر بمنشئ فلقب
وألف نيًفا فيه يثبت القضايا» «كتاب األول: أقسام، ثالثة يشتمل معظمه) ضاع (وقد
ترتيب عىل مسائل ينتظم املسائل» «كتاب والثاني: هللا»، هو الوجود أن «يف أوالها: قضية؛
مسألة كل ويحل موجود؟» هللا «هل أوالها األكويني، توما للقديس الالهوتية املجموعة
آيات تفسري أي التفسريات» «كتاب وأخريًا: األول، الكتاب يف لها املقابلة للقضية تبًعا
السموات هللا خلق البدء «يف األوىل واآلية كذلك، لها املقابلة للقضايا تبًعا املقدس الكتاب
االستدالل، أحكمنا إذا األوىل، القضية من «ابتداء يقول: ثم املنهج، هذا يعرض واألرض»،
معظم واضًحا تفسريًا الطبيعي بالعقل وفرسنا باهلل، الخاصة تقريبًا املسائل جميع حللنا
يخرج املذهب أن ذلك ومعنى منها»، العسرية الغامضة حتى عنه، تتحدث التي اآليات
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منه ويستنبط األول املبدأ يف نفسه يضع املفكر أن أو أوىل، قضية من منطقيٍّا خروًجا
جيور سيصطنعه الذي الجدل هو وهذا باطن»، «جدل أو ذاتية بحركة املوجودات
بنوع األملان من وغريهم وشوبنهور وهجل وشلنج وفختى بوهمى وجاكوب يرونو دانو
وبني الجديدة األفالطونية بني تربط التي الحلقات أهم من إيكارت يعد بحيث خاص،

الحديثة. األملانية والفلسفات النهضة عرص مذاهب

مذهبه (2)

البسيط بمعنى ال الجديدة األفالطونية تتصوره كما معني: غري بسيط األول املبدأ (أ)
«هللا أن إىل إيكارت فيذهب التعيني، إىل الفقري البسيط بمعنى بل الوجود، بكمال الغني
ويبدو العرش، باملقوالت املعني الوجود بإدراك واعيًا ويصري يتعني أي يعلم» بما يوجد
مثل وضع قد البوري دي جلبري (وكات وهللا األلوهية بني تمييزه يف الغرض هذا نفس
الهاوية القفر، يشء، عنه يقال ال الذي الواحد بأنها األلوهية وتعريفه التمييز) هذا
يلح وهو أقانيمه، أي عالقاته، عن النظر برصف هللا بأنها أو الثابت، السكوت املتجانسة،
القدس الروح وانبثاق االبن ميالد أن فريى األقانيم، تمايز يف يلح مما أكثر هللا وحدة يف
يقبل وال ذاته، عىل بانعكاسه ذاته مدرًكا أي نفسه عىل الوحيد البسيط املوجود عودة
ليس ما أن وعنده األوحد، املوجود من متمايزة موجودات تفرتض ألنها املشاركة؛ نظرية
من نوًعا بغريه يوجد قد بذاته موجوًدا ليس ما أن ناسيًا وجود، ال فهو الوجود من عني
خلقه وقت العالم خلق هللا أن إىل ويذهب العالم، بحدوث القول يقبل ال وهو الوجود،

كاهلل. أزيل فهو هللا، يف املوجودات صور أو هللا، هو العالم إن أي البنه،
أنه عىل والدينية، الخلقية وحياته اإلنسان وجود يفرس كيف ندري ولسنا (ب)
االتحاد ووسيلة اإللهية، الطبيعة إىل األبدية الحياة يف تتحول اإلنسانية الطبيعة إن يقول:
يف حتى الزهد باألشياء، تعلقها من النفس يف الناشئة الكثرة يمحو الذي الزهد هي باهلل
وترك هللا، إىل ينزع أن هللا عىل الحاصل لإلنسان ليس إنه حيث من هللا، وملكوت القداسة
ترشع حني فقط األمر مبدأ يف رضورية فإنها التقشف، ورياضات الخارجية العبادات

األشياء. عن واالنرصاف ذاتها إنكار يف النفس
الفلسفة، إىل أقربهم هو ولكنه القرن، طوال متصوفون بعده وسيتعاقب (ج)

املسيحية. يف الجديدة األفالطونية النزعة عىل داللة وأكثرههم

180



الثاني الفصل

دنسسكوت جون

(١٢٦٦؟–١٣٠٨)

ومصنفاته حياته (1)

وعلم بها، علم ثم بأكسفورد، العلم وتلقى الفرنسيسكية، الرهبنة دخل اسكتلندي، (أ)
وبكولونيا. بباريس،

— األكسفوردي واملؤلف اللومباردي، بطرس أحكام عىل رشح الفلسفية: كتبه (ب)
بباريس طالبه بعض بأقالم مدونة — الباريسية واملذكرات — بأكسفورد تعليمه ثمرة

النفس. يف ورسالة أرسطو، ميتافيزيقا يف ومسائل —
املعروفة األقوال بعض ذلك مع وينبذ بونافنتورا، إىل ينتمي أوغسطيني هو (ج)
ويعتقد املعرفة، تمام رشد وابن سينا ابن ويعرف أرسطو، من كثريًا ويفيد املذهب، عن
فيلسوف هو الطبيعي، العقل مدى يمثل رشحه وأن أرسطو، رشاح أصدق رشد ابن أن
حتى والتخريج واملحاجة املعارضة إىل مواهبه رصف ولكنه شك، غري من كبري والهوتي
طليعة يعد وهو القراءة، عسرية كتبه فجاءت ،doctor subtilis الدقيق باألستاذ لقب
بنوع قصد وكأنه عرش، الثالث القرن نهضة بعد املدرسية للفلسفة عرض الذي االنحالل
لم عام بوجه ولكنه نقطة، كل يف ومعارضته األكويني توما القديس تعقب إىل خاص

مقاصده. يدرك
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املسيحية الفلسفة (2)

محور منه يجعل وأن الوحي، عن يصدر أن يجب املسيحي أن سكوت دنس يعتقد (أ)
نتائج أو تطبيقات الرأي ولهذا وبونافنتورا، وأنسلم أوغسطني لرأي طبًقا مذهبه،
عىل رأًسا املعرفة يف توما والقديس أرسطو نظرية يقلب فأوًال: جرأة، بكل هو يستنبطها
املوجود هو وهللا ذاته، يف هللا معاينة القصوى غايتنا أن الوحي يعلمنا فيقول: عقب،
املوضوع إن — األكويني وتوما ألرسطو خالًفا — سينا ابن مع القول فيجب املطلق،
وإن املحسوس، من املجردة املاهية ال الوجود، مطلق هو له، املعادل لعقلنا، الخاص
الجزئية، املوجودات من مجرًدا معنى ليس الطبيعة بعد ما علُم عليه يدور الذي الوجود
هو اآلخرة يف هللا بمعاينة وإيمانه مؤمنًا، مسلًما كان سينا وابن أصيل، معنى هو وإنما
كما العقل، عليها التي الراهنة الحالة وصف أرسطو أن حني عىل هذا، رأيه إىل حداه الذي
املاهية هو له، املعادل لعقلنا، الخاص املوضوع إن فقال: نفسنا، عىل برجوعنا ندركها
عقلنا أن يعلم يكن ولم القصوى، غايتنا عن شيئًا يعلم يكن ولم املحسوس، من املجردة
حال هي حالني، أحط الحقيقة يف هي أوىل ظنها التي فالحال ذاته، يف هللا يدرك ألن كفء؛
فطبيعة الخلد، حياة ويف السقطة قبل أما الوحي، بها ينبئنا التي آدم، بخطيئة السقطة
اآلن يبدو كما بالعقل ذلك إىل نهتدي ال كنا وإن الوجود، مطلق يدرك أن اإلنساني العقل
(وهذا خليقته يف الخالق طبعها عالمة بمثابة فينا حاصل هذا املوجود ومعنى طبيعيٍّا،
النظام الراهنة الحال اعتربنا فإذا سكوت)، دنس عند اإلرشاق نظرية إليه ترجع ما كل
املسيحيني من وأتباعه أرسطو لزم ما فلزمنا أسايس، خطأ يف وقعنا األصيل، الطبيعي
اإلنسان. يالئم ال األخرى الحياة يف هللا معاينة الراهنة الحياة يف العقل اشتهاء أن من

عنه غفل ما ما وإن سكوت، دنس توهم مما أهون هنا األمر إن نقول: ونحن (ب)
ممكنة األخرى الحياة يف هللا معاينة أن يرى فإنه توما، القديس يلزم ال فاته، أو أرسطو
ثانيًا، أو أوًال املوضوع هذا كان سواء الوجود، مطلق مدرًكا عاقًال كونه جهة من لإلنسان
بقوة ما ملخلوق املعاينة هذه تحصل فليست ثانيًا أو أوًال املوضوع هذا كان سواء ثم
فائق إلهي بمدد تحصل بل الوجود، مطلق عقله موضوع مالًكا كان لو حتى طبيعته،
هناك كان فما والخالق، املخلوق بني املسافة نهائية ال بسبب يشء عنه يغني ال للطبيعة،

الجديدة. للنظرية حاجة من
إله إن هللا، وجود عىل الربهنة بنوع يتعلق املسيحي للتفكري آخر تطبيق (ج)
األساسية الصفة هي هذه فإن الفالسفة قدماء اعتربه هكذا وما متناه، ال املسيحية
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سكوت دنس جون

هذه إىل رأًسا تؤدي مقدمة من الربهان يمىض أن فيجب املخلوق من الخالق تميز التي
عىل متناهية ال عقلية رضورة من له ما عىل األول، املحرك فربهان ذلك وعىل النتيجة،
حادثة مادية ظاهرة هو بمعلول العلة إىل يبلغ إني برهان ألنه نسبية؛ قيمته العلية، مبدأ
ألن متناه؛ ال هللا أن بالذات ينتج وال كماالته، بأدنى إال باهلل يعرفنا فال حال، كل عىل

متناهيًا. يكون أن يمكن معني جنس يف األول
كالفلك أول، متحرًكا ليس األول املحرك ألن صحيح؛ غري هذا نقول: ونحن (د)
علة فهو للحركة، األوىل العلة أي املتحرك، غري املحرك ولكنه القديم، العلم يف املحيط
لم أي نهاية، غري إىل وتسلسلنا محرك إىل مفتقرة كانت وإال املتحركات، عن خارجة
فلنئ أوىل، علة هو حيث من بالرضورة متناه ال موجود األوىل فالعلة حقة، علة إىل نصل
البسيطة املالحظة بهذه متناهية ال فإنها رأًسا، متناهية ال هاهنا األوىل العلة تكن لم

سكوت. دنس يرتضيها التي الرباهني يف فلننظر «أوىل» أنها وهي
معادلة فكرة أو لها، حدس هي جلية، العلة عن فكرة من يذهب اللمي الربهان (ه)
شأن العلة، ذات يف النتيجة رضورة فريينا بالقياس، النتيجة منها ويستخرج للحدس،
من يبدأ ال القبيل هذا من برهانًا وإن اليقيني، الربهان مثال هو الذي الريايض الربهان
ممكنة، أوىل علة إىل تؤدي الفكرة وهذه اإلمكان، مطلق فكرة من بل حادثة، ظاهرة
يوجد ال أنه افرتضنا إذا املمكن بذاته املوجود ألن رضورة؛ موجودة املمكنة األوىل والعلة
العلة فكرة ولكن متناقًضا، ثمة ومن واحد، آن يف ومستحيًال ممكنًا يكون الذهن، يف إال
هذا يكن ولم املعقولية، مثال هي بل للعقل، حق موضوع وهي التناقض من بريئة األوىل
للتعقل، وموضوًعا عينيٍّا موجوًدا أوًال يكن لم لو املعقولية تمام معقوًال ليكون املوجود
املوجود بالرضورة هو الوجود حيث من األول ألن متناه؛ ال هللا أن إىل مبارشة نصل وبذلك
حيث من الوجود وموضوعه امليتافيزيقي، يستطيع إذن حد، أي يحتمل ال الذي الكامل
الفيزيقي ولكن األول، املحرك برهان إىل االلتجاء دون هللا وجود عىل الربهنة كذلك، هو
إىل بااللتجاء إال األول املوجود هو إليه يصل الذي املحرك أن عىل الربهنة يستطيع ال
الذي اإلله الالمتناهي، اإلله موضوعه الذي الالهوت من يقربنا العلم فهذا امليتافيزيقا،

املسيحي. به يؤمن
الحدس، مقام تقوم أنها ظانٍّا سكوت دنس ابتكرها التي الطريقة هي هذه (و)
ولكن توما، القديس عند صادفناه الذي والواجب املمكن برهان إال الواقع يف برهانه وما
دالئل فيه البادية العيني املوجود أي كان)، (أيٍّا الجزئي املمكن عن االستعاضة بعد
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ينتقل إذ دليله، يدعم أن أراد وقد أنسلم، غلط نفس يف فيقع اإلمكان، بمطلق اإلمكان،
موضوع هو وهل موجود؟ املمكن هللا هل تصبح: املسألة فإن املوجود، إىل التصور من
جانب من محاولة ستتبعها هللا» فكرة «إمكان لتبيان أوىل محاولة وهذه عقيل؟ حدس
اإلمكان مجرد من االنتقال المتناع جدوى، دون ولكن ليبنتز، جانب من وأخرى ديكارت،

الفعيل. الوجود إىل
اإلني بالربهان القدامى الفالسفة عرفها طائفة فطائفتان: اإللهية الصفات أما (ز)
يعرفها لم وطائفة األعىل، والكمال القصوى، والغاية األوىل، الفاعلية العلة هللا إن مثل:
رحيم، عادل، مكان، كل يف موجود القدرة، كيل هللا إن مثل: املسيحية، أضافتها وإنما
قاطعة أدلة إىل العقل يبلغ ال فقط، اعتقاد موضوع الصفات هذه باملخلوقات: معني
هللا كون من صحيًحا استنتجها توما القديس (ولكن محتملة، حجج إىل فقط بل عليها
سكوت دنس تمييز الفلسفة تاريخ يف وسيتكرر الكل، خالق وكونه بذاته، القائم الوجود
هللا، يف الصفات وجود كيفية وأما متنافيان)، كأنهما الدين» و«إله الفالسفة» «إله بني
متمايزة الصفات إن توما: القديس قول سكوت دنس يرفض للخالف، آخر فموضع
رصيحة، إضافة هلل صفات إضافة يف الحق يخولنا ال القول هذا أن ويزعم ذهنيٍّا، تمايًزا
الذات كمال يف أساًسا الذهني للتمايز أن يبني توما القديس أن مع الالهوت، فيسقط
يعرتف سكوت دنس أن عىل الكمال، هذا باعتبار صادقة هللا حق يف أحكامنا وأن اإللهية،
الكثرة فندخل عينيٍّا تمايًزا الصفات بني نجعل أن نستطيع ال بأننا أخرى جهة من
جهة من الصوري الفعيل «التمييز هو وسًطا، يحسبه تمييًزا فيبتدع اإللهية، الذات عىل
يف هو اليشء جهة من الفعيل التمييز ولكن .actualis-lormalis a parte rei اليشء»
به ستتهم ما عىل مثال هذا الوقت؟ نفس يف صوريٍّا يكون فكيف عيني، تمييز الواقع
يحكم أفالطوني سكوت دنس إن املعاني، موضع األلفاظ وضع من املدرسية الفلسفة
مقابًال تمييًزا فيه فيضع املعقول، املوجود لحال تبًعا ال تعقلنا، لطريقة تبًعا املوجود عىل
نعقل لكوننا مفارقة مثًال للماديات وضع حني أفالطون فعل كما تمييز، من نعقل ملا
أن فريى يشء، كل قبل العقائد إىل ينظر أوغسطيني وهو املادة، عن مجردة ماهياتها
األقانيم تمايز بتفهم أي ما، حد إىل األقدس الثالوث رس بتفهم له يسمح املذكور تمييزه
بل عليه، يقاس فال ، رسٌّ الرسَّ أن إىل يفطن أن به جديًرا وكان اإللهية، الذات وحدة يف

رسيته. له تستبقى
الوجود واجب هو محدث إىل املوجودات حدوث من فيذهب اإلني الربهان وأما (ح)
غري العلل من القايضبتناقضسلسلة العلية مبدأ بموجب وذلك األكويني) توما فعل (كما
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املوجودات من مأخوذين بربهانني يكمله سكوت ودنس أسايس، الربهان هذا متناهية،
يف تتحقق وهي الغائية، العلية برهان أحدهما: املادة: عىل مقصورين غري الحادثة،
إىل فنصل وأقوى، أتم وجه عىل بل املاديات، يف تتحقق كما العاقلة، الروحية املوجودات
كان وملا بعض، إىل بالنسبة وبعضها طبيعته، يف كالٍّ األشياء رتب عاقل أول موجود
متناهيًا ال كان بماهية، معني وال االتصال، من نوع أي بمادة متصل غري رصًفا، روًحا
لها، حد املاهية تعيني وإن الصورة، تقبض التي هي املادة إن حيث من بالرضورة،
وذلك خليقة، كل فوق ما إىل باهلل التعايل أي التنزيه، أي العلو برهان اآلخر والربهان

تركيب. وكل حد كل عن بتنزيهه
وحرية، محبة هللا أن تعلم — متناٍه ال هللا أن تعليمها عىل عالوة — واملسيحية (ط)
الرتيبة، املطردة املادية العلية يف هو العلية كمال أن ظنوا الذين الوثنيني للفالسفة خالًفا
عنها نعرب كذلك، للرضورة خاضًعا العالم وتصوروا ذاته، برضورة فاعًال هللا فتصوروا
أقوى املسيحي عقل ليس لهذه، مخالفة نظرة األمر إىل ينظر املسيحي لكن بالقوانني،
فصارت إطالًقا، اإلنسان طبيعة األصلية الخطيئة جرحت فقد الوثني، عقل من وأعمق
ومن املسيحي، أن غري الذاتية، كفايتها به تسمح ا ممَّ وأضعف أدنى الواقع يف هذه
وأن إليها يرتفع أن فيحاول الوثني، منها حرم أنواًرا الوحي يف يجد الالهوتي، ثمة
ليشء الخضوع دون بذاتها، فعلها تعيني مزية عىل حائزة اإلرادة أن الواقع ويف يتعقلها،
مضطربة حرية املقصود ليس حرة اإللهية اإلرادة تكون ال فكيف كمال، فالحرية ما،
حني حتى الذات، برضورة اإلرادة تفعل أال شأنها أساسية حرية بل متغرية، متعسفة
رضورية، فإنها لذاته، هللا محبة مثل بخالف، الحال يكون أن يمكن أن دون تفعل

إطالًقا. حرة ولكنها
صميم يف هنا ونحن املطلقة، والحرية اإللهية املحبة ثمرة فالعالم هذا وعىل (ي)
منهجي، أو قانوني علم وهو املنطق، استثنينا فإذا والفالسفة، الالهوتيني بني التعارض
الحقائق يتجاهل الدين عن مستقل كعلم الفلسفة لدراسة حاجة من وال وجه من يعد لم
عن سكوت دنس يبحث ال أيًضا هذا وعىل وحدها، هي تهمنا والتي هللا، لدن من النازلة
أو وعرض، جوهر أو ووجود، ماهية من مثًال وتركيبها أنفسها، األشياء يف العالم حدوث
بالحرية فاإليمان تامة، سيطرة العالم عىل اإللهية اإلرادة سيطرة يف بل وصورة، هيوىل
كان وما والعرب، اليونان تصوره كما العالم رضورة نتفادى يجعلنا الذي هو اإللهية
مفتتح يف يوحنا القديس قالها وإنما املسألة، هذه يف األخرية الكلمة لنا يقولوا أن للفالسفة
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ويستحيل ويثبت، الحرية، بملء مختار «تاريخ» العالم فحدوث محبة»، «هللا إنجيله:
دنس يضع هكذا عدم، بعد إيجاد يف يقوم ما موجود خلق أن تأملنا إذا األزلية افرتاض
للخلف فهمه كأن الرضورية، القضية موضع العالم حدوث من الوحي به جاء ما سكوت
القديس عند الخلق أن حني يف سابًقا، وجوًدا ويعطيه معينًا شيئًا الالوجود من يجعل
يكون أن يمكن بحيث الزمان، عن النظر بغض بعلتها، الخليقة تعلق يف يقوم توما

أزليٍّا. الخلق
ما إليه نسبتها بصحة املقطوع سكوت دنس كتب يف ليس أجل مركب، املخلوق (ك)
النظرية هذه ولكن وصورة، هيوىل من مركبة اإلنسانية والنفوس املالئكة ان منه يؤخذ
هيوىل، من فمركبة الطبيعية الجواهر أما منحولة، املعتربة الكتب يف واردة الفرنسيسكية
والنبات، الجماد يف بسيطة هي نوعية وصورة دائًما، بالهيوىل متحدة جسمية وصورة
الواقع، يف املتحقق هو النوع ألن اإلنسان؛ يف ناطقة حاسة نامية الحيوان، يف حاسة نامية
بما األفراد يف موجودة النوعية والصورة فينا، الحياة وحدة عىل تدلنا الباطنة والتجربة
صوره، تعدد مع واحًدا اليشء ويرد يقبضها ما إىل بحاجة كانت لذا نوعية، صورة هي
التشخيص، مبدأ هي أخرية صورة وظيفة تلك :hacc res اليشء «هذا» منه فيجعل
وما جزئية»، فتصري الطببيعة به تتعني «ما بأنها ويعرفها hacceitas «الهذية» يسميها
ال مباًرشا، إدراًكا الجزئي يدرك العقل إن أي لنا، معقولة فهي صورة الهذية دامت
االنعكاس هذا فإن األكويني، وتوما أرسطو يقول كما الخيالية الصورة عىل بانعكاس
إن أرسطو: قول سكوت دنس يستبعد وبذا األصلية، الخطيئة نتيجة هو له، عارض
القديمة، الثنائية إىل بنا يعود القول هذا أن ويعتقد كذلك، هو حيث من يتعقل ال الجزئي
وابن سينا ابن إليه يذهب ما عىل وقدرته، هللا علم من الهيوىل ويخرج واملادة، هللا ثنائية
الجزئي، نعلم ال وأننا بالقوة، ألنها الهيوىل؛ نعلم ال أننا بني توما القديس ولكن رشد،
أفالطوني سكوت ودنس خالقها، ألنه والجزئيات؛ الهيوىل فيعلم هللا أما مجرد، عقلنا ألن
الواحد املوجود يف الصور ويجعل األنحاء، من نحو عىل يدرك ما كل الخارج يف يشخص
الهيوىل حتى املرسفة، الوجودية يف فيقع اليشء» جهة من صوريٍّا فعليٍّا «تمايًزا متمايزة
توجد أن إطالًقا ويمكن العقل، يف معنى يقابلها ذاته، يف بالفعل موجوًدا شيئًا يعتربها
وجود وله إال علته خارج ما موجوًدا أدرك «لست ويقول: صورة، دون حيالها عىل
هو ليشء فعًال ما) صورة (أي ما فعٌل يكون أن يمكن كيف لنا يفرس ال ولكنه خاص»،
عدد يف تزيد الهذية إن إذ املوجود، بوحدة يصري وماذا أخرى، بصورة بالفعل قبل من

تحلها. أن بدل املسألة فتعقد الصور
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يقول ملا (خالًفا موضوعاتها لتمايز متمايزة قوى له جوهر اإلنسانية والنفس (ل)
ولكنه األكويني) توما يقول ملا (خالًفا عينيٍّا ليس التمايز هذا أن عىل األوغسطينيون)،
تنتبه حاملا مباًرشا إدراًكا ذاتها تدرك والنفس اليشء»، جهة من صوري فعيل «تمايز
تحتمل ال فمسألة النفس خلود أما مًعا، ومعقول عاقل روح فإنها املحسوس، بمعرفتها
بذاته قائم جوهر الناطقة النفس أن عىل الربهان المتناع بلَم، ال بإن: وال بلَم ال الربهان
توما القديس (ولكن الربهان، هذا مثل أرسطو يقم ولم الجسم، دون من يوجد أن قادر
فليس النفس، روحانية عىل قام قد الربهان أن افرتاض وعىل أرسطو) ملبادئ وفًقا أقامه
إىل تعيدها أن الالمتناهي هللا قدرة عىل ننكر أن للزم وإال بالرضورة، الخلود يستتبع
موجوًدا يُعدم أن هللا بحكمة يليق هل (ولكن كان، روحي مخلوق أي أو هي العدم
فيؤخذ إن برهان وأما عقاب؟) أو بثواب حقيًقا كائنًا يعدم أو بالطبع باقيًا بسيًطا
يستلزم األول األمر ولكن الخلود، إىل الطبيعي نزوعنا ومن والعقاب، الثواب وجوب من
عىل مصادرة الثاني واألمر اإليمان، غري لنا يثبته ال ما وهذا ديان، وجود عىل الربهان
غري أو ممكنًا كان إن ندري ال يشء إىل طبيعي بنزوع الشعور يمكن ال إذ املطلوب،
سبيل وال راجحة، أو محتملة للخلود تأييًدا تقام التي الحجج هذه نعترب أن فلنا ممكن،
وباإليمان بالخلود، اليقني يعطينا وحده اإليمان فإن رضورية، حجًجا يحيلها ما إىل لنا
ويأخذ واضحة، براهني يف سكوت دنس يمارس (وهكذا كبرية، قيمة الحجج هذه تكتسب
يفوت هذا بموقفه وأنه اإليمان، أساس العقل أن إىل ناظر غري اإليمان، ليعطي العقل من

بالعقل.) إليها الوصول يمكن معتقدات املؤمن غري عىل
غايتنا فألن أوًال: أما وجهني، من ذلك وبيان اإلنسان، يف العقل من أعىل واإلرادة (م)
فألن ثانيًا: وأما معرفته، من أكمل هللا ومحبة اإلرادة، يف واملحبة هللا، محبة القصوى
صورة وأن معقولة، بصورة تتعني أن إىل اختيارها يف تفتقر ال بذاتها فاعلة قوة اإلرادة
فإنها األعظم، الخري هللا أن الكيل، الخري حتى رضوريٍّا، تأثريًا فيها تؤثر ال ما معقولة
أخرى، جهة إىل العقل انتباه بتحويل عليه واالمتناع خري كل بإزاء التوقف تستطيع
إليه، العقل توجيه الختيارها تابع لفعل أو ليشء فاختيارها وتوجهه، العقل تأمر اإلرادة
العقل، تأمر لكي اإلرادة، أن ينىس سكوت دنس (ولكن تريد، ألنها تريد؛ إنما إنها بحيث
فلكي معلوم، خري واملشتهى غري، ليس اشتهاء قوة ألنها العقل؛ جهة من تتعني أن يجب

العقل.) حكم تنتظر أن يجب تريده
ويضيق لتوضيحها نفسه توما القديس جهد التي املعاني يفسد هو وبالجملة (ن)
إىل ينفذ فال أرسطو، لكتب رشد ابن رشح يف يتمثل النطاق هذا أن ظانٍّا العقل نطاق
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العقل أن ظن مسائل إليه يقيص بأن الالهوت نطاق توسيع إىل وينتهي الكتب، هذه روح
تعريفنا منه أكثر أفعالنا تدبري غرضه عمليٍّا علًما الالهوت من ويجعل عليها، يربهن ال
والعقل، الوحي بني الشقة وتتباعد األكويني، توما موقف عن به فيحيد معينة، حقائق

جميًعا. والوحي العقل فيضيع بتعارضهما القول إىل الطريق ويفتح
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الثالث الفصل

أوفأوكام وليم

(١٢٩٥–١٣٤٩)

ومصنفاته حياته (1)

مدرسية، فلسفة كل من بل فلسفتهم، من تحرر ولكنه أيًضا، الفرنسيسكيني من هو (أ)
ومهاجمة الدين، وبني بينها والفصل الفلسفة، نقد يف متصلة قوية حركة باعث وكان
الفكر مؤسس بحق يعترب فهو واملدنية، الدينية السلطتني بني والفصل القديم، العلم
خصًما صار ثم سكوت، دنس دروس إىل استمع حيث بأكسفورد، العلم تلقى الحديث،
إليه، ُعزيت للدين منافية قضايا يف معه للتحقيق واستُدعي بباريس علم وناقًدا، له
بني ناشبًا الخالف وكان مبهمة، ملتوية فيه أقواله وكانت سنني، أربع التحقيق فطال
ولحق هاربًا ففر املدنية، السلطة حقوق مدى عىل بافيري دي لويس واإلمرباطور البابا
املدنية، الشئون يف تدخله البابا عىل منكًرا السياسية الرسائل يدون وأخذ باإلمرباطور،

والكنيسة. رهبنته مع يصطلح أن هو فحاول اإلمرباطور، وتويف
«الرشح اسمه منطق وكتاب الفلسفي، مذهبه يحوى الحكام» عىل «رشح له (ب)
وجيز عرض هو الهوتية»، قضية «مائة وكتاب الطبيعي، السماع عىل ورشح الذهبي»،

املنطقية». «املجموعة وكتاب واضح،
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املعنوية أو االسمية (2)

عىل تظهرنا ألنها ا؛ جدٍّ هامة وهي والعلم، الفلسفة يف شكه أصل املعرفة يف نظريته (أ)
عنده املعرفة الحسيني، من بعده جاء ومن لوك جون منها استمد التي البعيدة األصول
واقعة الحسية املعرفة وتجريدي، حديس والتعقل حديس، اإلحساس وتعقل، إحساس
العقلية واملعرفة للواقع، مطابقة فهي جزئية، أحداث أو موجودات من الخارج يف ما عىل
للواقع، مطابقة أيًضا فهي الباطنة، ظواهرنا عىل الواحدة الجهة من واقعة الحدسية
استطاع ملا وإال وعدمه، وجودها حيث من الخارجية الجزئيات عىل األخرى الجهة ومن
واملعرفة أبيض، سقراط قولنا: مثل محسوسات، حدودها التي القضايا يؤلف أن العقل
ناقص إدراك املعنى معان، بني عالقات وعىل مجردة، معان عىل واقعة التجريدية العقلية
مثال غريه، من تمييزه يف وال تعرفه يف تفيد ال الجزئي من عامة وجهة يمثل غامض
وهكذا أتبينه، فال سقراط عىل برصي يقع حني عقيل يف ينشأ فإنه اإلنسان، معنى ذلك
سقراط رأيت إذا أما وجسم، وحي حيوان قويل مثل أغمض، اإلدراك يكون حني الحال
عىل يدل بل إنسان، كاسم معنى عىل يدل ال االسم وهذا باسمه، أسميه فإني بوضوح
عىل الدالة واأللفاظ بغموض، معلومة أشياء عىل تدل معان عىل الدالة فاأللفاظ جزئي،
فعال. عقل الفرتاض إذن حاجة وال بوضوح، معلومة األشياء نفس عىل تدل جزئيات

كذلك، هو حيث من الخارج يف له مقابل وال العارف عقل يف قائم فاملعنى (ب)
كما واحًدا كان فإن باطلة، نتيجة إىل انتهينا الخارج يف متحقًقا تصورناه نحو أي وعىل
كيف نفهم لم متكثًرا، كان وإن األفراد، بتكثر يتكثر كيف نفهم لم العقل، يتصوره
كان فإذا األفالطونية)، املثل ضد أرسطو بحجج يذكر (وهذا العقل، يف واحًدا يكون
الكيل أن تعني إنها إذ التشخيص، مبدأ ملسألة محل هناك يبَق لم فقط، العقل يف املعنى
(وهذه الجزئي، سوى الواقع يف يوجد وليس الجزئي، قبل يوجد الطبيعة أو املاهية أو
املعنى كان وإذا معه)، أي الجزئي يف توجد املاهية إن القول: يكفي إذ ملزمة، غري حجة
بني العقل يقررها التي للعالقات خارجية حقيقة يضمن ما هناك يعد لم فقط، العقل يف
كليٍّا ليس وهو األفراد، كثرة مقام العقل يف يقوم املعنى إن رضورية، ويراها املعاني
اللفظ إن أدق: وبعبارة ،signum إليها (إشارة) باعتباره أي عليها، بحمله بل بذاته،
العلم، موضوع واالسم األفراد، عىل يطلق الذي هو املعنى عىل به يَُدل الذي االسم أو
أصل وهذا فقط: متصور هو الذي نفسه املعنى ال الجزئيات، إىل إشارة أو رمًزا باعتباره
كبريًا، فرًقا عرش الحادي القرن اسمية وبني بينه أن عىل باالسمية، أوكام مذهب تسمية
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يف بمفهوم له يعرتف بل الهواء» يف «صوت املعنى إن روسالن مثل يقول ال أوكام فإن
صورة إىل املعنى يرد الذي الحديث الحيس املذهب وبني بينه آخر فرًقا يضع وهذا العقل،
conceputalisme باملعنوية يدعى أن أحرى وهو املذهبني، بني وسط فمذهبه خيالية،

بسبب. االسمية إىل يمت كان وإن
لوائهم، وحامل االسميني وبملك االسمية بمبتدع عرصه منذ أوكام لقب وقد (ج)
دوران أحدهما: الفرنسيني: معارصيه من اثنان تماًما األقوال هذه إىل سبقه قد أن والحق
هذا عن باألخذ أوكام اتهم لقد حتى دوريول، أو أوريول بيري واآلخر: بورسان، سان دي
أنجز أن بعد عجىل قراءة قرأه إنه وقال: بشدة، ذلك فأنكر رهبنته) من (وهو الثاني
هو أوكام أن يبقى فإنه التاريخية، النقطة هذه من يكن ومهما األحكام، يف األوىل مقالته
اآلن. سنرى ما عىل نتائجه، واستخرج الفلسفة مسائل عىل االسمي املذهب طبق الذي

الفلسفة نقد (3)

إنه الجوهر عن يقول أوكام فإن وعالقاتها، بمعانيه العقل يف التشكك إال نرى ولن (أ)
هو وما غريه، يف ليس وما بذاته، يتقوَّم ما إنه قولنا: مثل عامة بتعريفات إال يُعلم ال
التجربة إن ذاته، يف الجوهر هو بما تام جهل يف تدعنا التعريفات وهذه األعراض، محل
فإن الحرارة، إال مثًال النار عن نعرف ال ونحن الكيفيات، أو األعراض عىل إال تقع ال
معرفة إن أجاب: معرفته، إىل تؤدي معرفتها وإن الجوهر، معلوالت الكيفيات إن قيل:
من ذكرناه ما عىل بناء آخر، يشء من ال نفسه اليشء من إال تؤخذ أن يمكن ال ما يشء
دام وما املعاني، بني العقل يضعها التي العالقات موضوعية يضمن ما هناك ليس أنه
استخراج يف أو لنفسه، اليشء مطابقة يف القائم اللمي الربهان إال برهان فال كذلك، األمر
معان ولكنها الجزئي، يف بمتمايزة ليست — جهتها من — واألعراض العلة، من املعلول
عن مثًال االمتداد أو الكم نفصل وال الجوهر، من متمايزة إنها نقل: فال له، وجهات أي
فيه يبدو الذي املكان وال النفس، عن النفسية القوى وال له، مغاير يشء كأنه الجوهر
مختلفة أنحاء أولئك كل غريه، مع عالقاته وال أفعاله، يقيس الذي الزمان وال اليشء،
ويبطل سكوت، دنس بها قال التي الصور تلك تبطل وكذلك غري، ليس اليشء، لتصورنا

املعاني. تمييز إىل ويرجعان واحد يشء عىل يدالن فهما والوجود، املاهية بني التمييز
التجربة، تقررها التي العالقة هي املعلول ومعنى العلة معنى بني العالقة وكل (ب)
عدا وفيما املعلول، ارتفع ُرفع وإذا املعلول، ُوضع ُوضع إذا الذي اليشء هي فالعلة
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فنحن املعلول، تحدث التي الفعلية القوة أي العلية معرفة إىل سبيل ال التجربة تقرير
فليس التسخني، يقتيض النار يف شيئًا نعلم وال التسخني، قوة للنار أن بالتجربة نعرف
بعينه واحًدا معلوًال إن إذ التجربة، عليها تدل ال علة رضورة عىل تربهن حجة من إذن
إىل تضاف التي العجيبة الظواهر بعض مثل أخرى، عن أو علة عن صادًرا يكون قد
أما ندري، ال ونحن تحدثها أن السماوية األجرام استطاعة يف يكون قد اإللهية، القدرة
غري الفاعل يف أو اإلرادي الفاعل يف اعتربناها سواء الكلمة، بمعنى فليست الغائبة، العلة
يحب الفاعل أن فقط يعني وهذا الفاعل، تحرك إنها «يقولون: األوىل الجهة فمن اإلرادي:
الطبيعية املوجودات نرى الثانية الجهة ومن حقيقي»، ال مجازي هنا فالتحريك الغاية،
أرسطو دليل االطراد كان (وقد غائية، علة فعل فيها بأن القول يمكن فال باطراد، تفعل

عدمها). عىل دليًال هنا ينقلب به فإذا الغائية، عىل
فقط، إيمان موضوع يعتربها أوكام رأينا هللا، وجود مسألة تناولنا ما فإذا (ج)
بالحدس يدرك الوجود إن القائل: التجريبي ملبدئه تبًعا عليها، الربهان إبطال عىل ويعمل
املحرك برهان أوكام فينقد الراهنة، الحياة يف بالحدس هللا ندرك ولسنا باالستدالل، ال
اليشء تحريك امتناع عىل يعتمدون الربهان هذا أصحاب إن يقول: مقدمتيه، يف األول
سقوطه يف الثقيل والجسم اإلنسانية، النفس وكذلك نفسه، يحرك املالك ولكن لنفسه،
املحركة، العلل سلسلة يف نهاية غري إىل التسلسل امتناع عىل ويعتمدون األرض، إىل
عصا طرف رضبت إذا فإنك بالتسلسل، التسليم إىل يضطرنا ما الحاالت من هناك ولكن
لها نهاية ال محركة بعلل القول فيلزم اآلخر، الطرف حتى فشيئًا شيئًا الرضبة انترشت
املقدمة تفسري إىل يلتفت ال فأوكام األجزاء، من متناهيًا ال عدًدا املقدار يف إن حيث من
الثانية، املقدمة ضد يرضبه الذي املثل يف اإلييل زينون غلط يف ويقع أرسطو، عند األوىل
تفسري أن بمعنى تناهيها، ال من احتماًال أكثر العلل تناهي أن غري فيقول: يستدرك ولكنه
ممكنان. التفسريين أن ولو الثاني، بالفرض تفسريها من خري األول بالفرض الظواهر
مثًال فالوحدانية العقلية، الوجهة من فقط محتملة إضافات اإللهية والصفات (د)
بعدة العالم تفسري من يمنع ما هناك ليس وأن عدة، بآلهة اعتقدوا كثريين أن يقابلها
جزئياته بني متبادلة بعالقات تفسريه من يمنع ما ليس بل تدبريه، يف تشرتك أوىل علل
عالم لكل أخرى عوالم هناك يكون ال لَم نتساءل: أن ولنا مسافات، من بينها ملا تابعة
سواء، حد عىل اآللهة وبتعدد هللا بوحدانية تفرس الظواهر إن إلهه؟ أي األول، محركه
يقولون: الالهوتيني رأينا الالنهائية يف نظرنا وإذا بالوحدانية، نقول أن األفضل ولكن
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منه، أعظم يُتصور ال الذي املوجود يعني هللا اسم إن حيث من تعريفه، من هلل ثابته إنها
مثل االسم هذا بإعطاء يلزمنا ما هناك فليس اصطالحية، وضعية األسماء معاني ولكن
اإلرادة وميل متناهية، علة سوى تقتيض فليست متناهية، املعلومات إن ثم املعنى، هذا
نهاية غري إىل يتزايد خري نحو امليل معناه — يقولون كما — الالمتناهي الخيال نحو
يحرك مالك لتفسريها يكفي افرتاضها، عىل الحركة، وأزلية متناهيًا، وقت كل يف ويبقى
إقامة بعد فحتى عليها، الربهنة إىل سبيًال نجد ال الصفات، سائر يف وهكذا األوىل، السماء
أيًضا هي األوىل العلة هذه أن عىل الربهنة تبقى أوىل، فاعلية علة وجود عىل الربهان
املوجودات من عداها ما تعلم وأنها القدرة، كلية وأنها وجه، كل من الكامل األعىل املوجود
اإليمان، جهة من مؤكدة القضايا هذه املوجودات، ألفعال املبارشة العلة وأنها وتريدها،
بها ويتمسك احتمالية، بأدلة يؤيدها وإنما عليها، يربهن ال لكنه العقل، يعارضها وال
يقرأ لم أوكام (وكأن كمال، من تصوره نستطيع ما كل هلل نضيف أن الالئق من ألن

توما!) والقديس أرسطو
هي املؤكدة املعرفة إن يثبتها، عقليٍّا دليًال نجد لم اإلنسانية النفس يف نظرنا وإذا (ه)
بالظواهر واالستدالل يجاوزها، وال النفسية الظواهر يدرك الباطن والحدس الحدسية،
نستطع لم الوحي، دون العقل عىل اقترصنا لو إننا بل أسلفنا، كما جائز الجوهر عىل
صورة النفس إن ولقلنا: لجسم، صورة تكون أن يمكن روحية نفًسا أن عىل الربهنة

خالدة. روحية نفًسا لنا أن نعلم فقط فبالوحي فاسدة، ممتدة
أيًضا هي فإنها رضورية، نجدها لم الخلقية القواعد عن فحصنا إذا وأخريًا، (و)
خري هناك فليس والغاية، والعلة والقانون املاهية كمعاني معان، تأليفات عن عبارة
هللا وكان بالوحي، إلينا أعلنت إلهية إرادة عىل قائم كذلك يسمى ما ولكن بالذات، ورش
حسنة تكون فكانت علينا، فرضها التي للقواعد معارضة خلقية قواعد يقرر أن يستطيع
(وهذه عليه، نثاب فعًال له الكراهية من يجعل أن يستطيع لكان حتى أرادها، أنه ملحض
لزم فقد ثابتة، ماهية يمثل أن املعنى عىل أنكر أوكام دام فما للمذهب، منطقية نتيجة
رابطة من هناك وليس هو، ما خالف عىل يكون أن يمكن كان إال يشء من هناك ليس أن

ومعلول). علة بني أو ونتيجة، مبدأ بني رضورية
املوضوعية قيمته من املعنى ُجرِّد أن بعد كلها الفلسفة انهارت كيف فانظر (ز)
كشفها السهل من ومغالطات أغالط يف أوكام تورط وكيف الثابتة، املاهيات وُمحيت
فيلسوفنا وكان إيمان، عرص يف نزال ما كنا وملا توما، والقديس أرسطو إىل بالرجوع
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امليتافيزيقية، املسائل يف يقني من الوحي يعطينا بما قنع فقد يلوح، فيما مخلًصا مؤمنًا
فصًال الالهوت وبني بينها وفصل سكوت، دنس فعل مما أكثر الفلسفة دائرة فضيق
باإلضافة ذلك مثل صنع بل التدليل، مناهج منه وأسقط العلم صفة عنه نزع إذ ا، تامٍّ
أكانت سواء قضية، أية حدي بني عالقة إيجاد إىل سبيًال يدع لم إذ نفسها، الفلسفة إىل

موحاة. أم طبيعية

العلم نقد (4)

هذه يف ونقده األرسطوطايل، الطبيعي العلم بالنقد أوكام يتناول أن محتوًما وكان (أ)
عىل بوضوح برز قد كان الذي الحديث للعلم الطريق يشق ألنه بالتنويه؛ جدير الناحية
ريايض، أسلوب يف التجربة صوغ عن عبارة العلم تصوروا الذين أكسفورد أساتذة أيدي
تفسريًا الطبيعة لتفسري محاولة عنده نجد ولكننا أرسطو، عند نجدها ال وجهة وهذه
«تيماوس»، كتاب يف فيها ألح كان أفالطون أن مع اآللية، الوجهة وإغفال محًضا، فلسفيٍّا
دون فلسفته إىل بها الظن سوء وتطرق طبيعياته، لتجريح مدعاة النقص لهذا فكان

املحدثني. نفوس يف السواء عىل وعلمه بفلسفته الثقة فتالشت املجال، بني تمييز
يمكن ال الوجود هذا مثل ألن ؛ الالُمعنيَّ الوجود أي القوة فكرة أوكام يرفض (ب)
فريفض بالفعل، املوجود عىل إال يقع ال حال كل عىل الحدس وألن يوجد، أن اعتقاده يف
الجسمية، بالصورة بالفعل موجودة يتصورها املادة فكرة بها ويستبدل الهيوىل، فكرة
وحلت استبعدت وقد أما الجوهري، التغري يفرس أن الهيوىل من أرسطو مقصد وكان
الذي اآليل املذهب وحق العريض، التغري إىل التغريات جميع ُردت فقد معينة، مادة محلها
ال مركبات األجسام وصارت وتفرتق، تجتمع املادة من بأجزاء وتغرياتها األجسام يفرس

واآللية. االسمية بني الوثيقة الصلة هنا فنرى لها، وحدة
فقد بغريه»، متحرك فهو متحرك كل «أن بمبدأ اليقني زعزع قد كان وملا (ج)
الحركة يفرس أرسطو كان األجسام، حركة يف املبدأ هذا من الالزم الرأي نقد إىل انساق
القرسية الحركة أما حركته، تكفل له ذاتية وهي املتحرك الجسم بصورة الطبيعية
وانتهاء املحرك عن املتحرك انفصال بعد تستمر التي الحركة وهي معضلة، تبدو فكانت
املحيط الهواء بدفع يفرسها فكان التالية، مراحله يف له محرك ال كأن فيلوح به، انفعاله
بعد تحركه قوة املتحرك يف يولد املحرك بأن رشاحه بعض وفرسها املتحرك، للجسم
املتحرك أن للمعضلة حل وأوكد أبسط إن وقال: التفسريات، هذه أوكام فعارض ذلك،
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فطن فكأنه املتحرك، من متمايز محرك الفرتاض داعي وال يتحرك، ألنه يتحرك؛ إنما
لتفسري نفسها الحركة لغري حاجة ال أن يعني القانون وهذا الذاتي، القصور قانون إىل
إنكار بعد الوحيد املوقف ولكنه العقيل، بالنظر أو بالتجربة تأييده ويستحيل استمرارها،

الرضورية. وعالقاتها املعاني قيمة
أو األثري فينكر وسفلية، علوية جميًعا لألجسام واحدة مادة أوكام ويضع (د)
األجرام هذه إن ويقول: السماوية، األجرام مادة أرسطو عند كان الذي الخامس العنرص
املعروفة. الطبيعية العلل إىل بالنسبة فقط واقع أمر فذلك فاسدة، غري مادتها كانت إذا
واحد العالم أن من أرسطو عليها رتبه وما الطبيعية األمكنة نظرية ينكر وهو (ه)
كماله لتحقيق ذلك فليس السقوط، إىل يميل الثقيل الجسم كان إذا إنه ويقول: متناٍه،
تكون أن يمنع ما هناك وليس إليها، تجذبه األرض ألن بل الطبيعي، مكانه بإدراك
عىل السبيل هذا من الربهنة يمكن فال جهة، من كل للجذب عرضة األخرى العنارص
تناهي عىل الربهنة يمكن ال أنه كما طبًعا، ممكن أمر العوالم وكثرة العالم، وحدانية
تناهيه عىل أو حد، كل يجاوز ويجعله العالم مقدار يف يزيد أن قادر وهللا املكان، يف العالم
عنه ويأخذون العالم، بأزلية قال الذي أرسطو يخالفون الرأي هذا وأصحاب الزمان، يف
العالم نهائية ال ولكن بالفعل، الالمتناهي العدد استحالة وهو عليه يعوِّلون الذي املبدأ

نهاية. ال ما إىل مطرًدا تقدًما بل معينًا عدًدا تعني ال الزمان يف
موضوعية، غري املجردة املعاني يعد إذ أنه، يف تقوم االسمي املذهب فأهمية (و)
الطريق ويفتح امليتافيزيقا، فتتبدد الرضورية وعالقاتها املعقوالت يف للشك الطريق يفتح
هو باملرة له مغايًرا موضوًعا الفكر يف تثري إشارة مجرد املعنى دام فما للتصورية،
اليشء، مقام يقوم ما بل نفسه اليشء ليس للعقل املبارش املوضوع دام ما أي الجزئي،
إن نعلم فال أنفسها الجزئيات مقام تقوم أيًضا هي الجزئيات صور لعل يدرينا؟ فمن
هذه وسنرى موجودة، الجزئيات كانت إن نعلم ال بل للجزئيات، مطابقة الصور كانت
نحو العلم تقدم اطراد فيه سنرى كما التايل، الفصل يف أرصح بشكل بارزة النتائج

الحديث. شكله
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الرابع الفصل

الباريسيون االسميون

دوتركور نقوال (1)

يعلمون كانوا باريس، وخصوًصا وكمربدج أكسفورد يف كثريون أنصار لالسمية قام (أ)
مذهبهم ويسمون moderni باملحدثني انفسهم يسمون فكانوا مبتدعون، أنهم العلم حق
يمثلها كان التي antiqua القديمة للطريقة معارضة via moderna الحديثة بالطريقة
ودنس توما القديس أتباع relaesa الوجود، يف املعاني بحقيقة القائلون أي «الوجوديون»
أنهم يعلمون وهم antiqu بالقدماء يتسمون جهتهم من هؤالء وكان جميًعا، سكوت
فإن الحديثة، الفلسفة هذه تمت الباريسية الفنون كلية ويف ثمني، تراث عن يدافعون
االسمية أنكرت الكلية تلك إن أجل، وكمربدج، بأكسفورد العلمية الحياة عىل طرأ خموًال
قرنًا لواءها وحملت بها أخذت أن لبثت ما ولكنها و١٣٤٠) ١٣٣٩) تعليمها وحظرت

ونصًفا.
١٣٤٠ سنة يف اتهم دوتركور نقوال االسميني أساتذتها من نلقاه من أول (ب)
من مستخرجة قضية وستني خمس يف البابا أدانه سنني ست وبعد مختلفة، بأضاليل
وكان العلم، إلحياء ومندوب هللا من ملهم أنه تلميًحا يذكر كان أنه منها يفهم كتبه،
التقدم حق وحرمانه الفنون، يف أستاذ لقب من وتجريده كتبه، بإحراق يقيض الحكم
حينذاك، املبتدعة ملتقى بافيري دي لويس بالط إىل لجأ كان ولكنه الالهوت، يف لألستاذية

الجامعة. هيئة أمام عليه املأخوذة القضايا وأنكر باريس، إىل عاد أنه إال
اثنني مصدرين من تستفاد «الطبيعية» اليقينية املعرفة أن أوكام عن أخذ (ج)
عدم مبدأ إىل املستند اللمي والقياس الواقع، عىل تظهرنا التي التجربة لهما: ثالث ال
بقياس أو مبارشة — للموضوع يثبت أي لنفسه، اليشء مضايقة يثبت والذي التناقض
املحمول أن بالذات البني من يكن لم وإال منه، جزء أو املوضوع نفس هو محموًال — آخر
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معنى إىل أي آخر، إىل معنى من ينتقل أن العقل وسع يف ليس ذلك وعىل املوضوع، يوافق
الوحيد املبدأ وهو التناقض، عدم مبدأ عىل خرج وإال معه، متطابق غري عنه مختلف
النظر، وقت لنا يبدو ملا تابع مؤقت واالحتمال فقط، محتملة نتائجه وكانت بذاته، البني
يبلغ ومهما بالرضورة، صادقة ليست املحتملة والقضية أخرى، إىل قضية من ينتقل وقد
تدرس التي أرسطو) كتب (أي العلوم فجميع اإليمان، يقني إىل أبًدا يبلغ فلن االحتمال

محتملة. أقاويل بالجامعات
معنى من ينتقل ألنه العقل؛ أمام يثبت ال العلية مبدأ أن املقدمة هذه من يلزم (د)
أن يف الحق التناقض عدم مبدأ يخولنا وليس العلة، هو آخر معنى إىل املعلول هو
اليشء، ذلك وجود ننكر أن وال آخر، يشء وجود من يشء وجود بينًا استنتاًجا نستنتج
التجربة لكن بني، غري دليل هو منظورة غري علة إىل منظور معلول من يذهب دليل فكل
اليقني هذا يدوم وال مجتمعني، عليهما تقفنا حني وعلته املعلول بني العالقة عىل تقفنا
تحدث املعلوالت نفس بأن االحتمال مجرد إال بعدها يبقى وال التجربة، مدة إال بالعلية
العلة بني التحليلية العالقة إنكار إىل هيوم يسبق فدوتركور العلل، نفس توفرت إذا
أن إىل كنط ويسبق العالقة، هذه تعطينا التجربة بأن االعتقاد يف عنه ويفرتق واملعلول،
توقيت يف عنه ويفرتق التجربة، يف اجتمعتا متى إال ظاهرتني بني الربط له يحق ال العقل

التجربة. بمدة الرابطة
األعراض، مالحظة عىل بناء بالجوهر القول أن العيل الدليل استبعدنا ومتى (ه)
قوى إىل أفعالنا من االنتقال نستطع فلم آخر، إىل يشء من انتقال ألنه رضوريٍّا؛ قوًال ليس
اإلدراكات تكون فقد خارجية، أشياء إىل الظاهرية إدراكاتنا من وال نفس، إىل ثم نفسية،
ا حقٍّ «فاملوجود وإذن أشياء، عن مسببة أنها نعتقد ونحن فينا هللا تأثري عن مسببة
ختام يف عليها نبهنا التي التصورية هي وهذه وداخلية»، خارجية ظواهر إلينا بالنسبة
إىل تُرّد لم متى اإلحساسات إن إذ العلية، مبدأ إنكار من هنا الزمة وهي السابق، الفصل
إىل العالم من االنتقال سبيل علينا يقطع العيلِّ الدليل واستبعاد صور، مجرد بقيت علل
مًعا، والعلول بالعلة السابقة التجربة االحتمال رشط ألن االحتمال؛ باب من حتى هللا،
بالعلة وال تقدم، كما الفاعلية بالعلة عليها يربهن ال غري، ليس إيمانية حقيقة وجود إن
حيث من الكمال درجات يدعى بما وال آخر، يشء غاية شيئًا أن إثبات الستحالة الغائية،
األشياء إن يقل: فال الكل، كمال لتحقيق عليه يكون أن يجب وما هو ما فهو يشء كل إن

الشخيص. للذوق تبًعا إال القبيل هذا من األشياء نرتب ال ونحن كماًال، متفاوتة

198



الباريسيون االسميون

الربهان هذا مثل ألن والفساد؛ والكون االستحالة عىل ملي برهان إقامة يمكن وال (و)
آخر يشء إىل استحال إنه يقال الذي واليشء عنه، مختلف آخر إىل يشء من ينتقل ال
طبيعيات بذلك فتسقط الحواس، تدركها ال الصغر يف غاية أجزاء إىل انقسم يكون قد
ظواهرها نفرس وأن فردة، جواهر من مركبة األجسام نتصور أن إال يبقى وال أرسطو،
يبقى فال مليٍّا، ثبوتًا ثابتة غري املحسوسة املوجودات علية دامت وما الجواهر، بحركات

هللا. إىل علية كل نضيف أن إال
بعد ما يف وال أرسطو طبيعيات يف «ليس إنه دوتركور: يقول أن إذن عجب ال (ز)
وما ملية، أي يقينية» واحدة قضية فيهما يوجد ال قد بل يقينيتان، قضيتان الطبيعة
قابلة غري املسائل عن االنرصاف فيجب علوًما، ليست فهي اللمي الربهان تحتمل ال دامت
معارف ولكنها املعارف، من قليًال عدًدا نكتسب بالتجربة التجربة، إىل والتوجه الحل
تفهم إىل ال األشياء إىل عقولهم الناس وجه لو قصري وقت يف اكتسابها «ويمكن محققة،
مطرحني املنطق، ذلك دراسة يف كله العمر ينفقون أنهم عجب ومن رشد، وابن أرسطو
البوق يف ونفخ للحق محب قام ما إذا حتى العام، بالخري والعناية الخلقية املسائل جانبًا
التي اللهجة هي وهذه ليحاربوه»، السالح إىل وبادروا اغتاظوا سباتهم، من يوقظهم كي

ديكارت. عند سنصادفها والتي النهضة، عرص رجال سريددها

مريكور دي جان (2)

أشهرهم: نذكر قليلة غري طائفة التيار هذا يف ساروا الذين الباريسيني األساتذة بني ومن
بسبب الجامعة فأدانته دوتركور، نقوال إليه ذهب ما مثل إىل ذهب مريكور، دي جان
عدم مبدأ عىل املعتمد التحلييل الحكم هي اليقينية املعرفة أن منها: قضية، أربعني
هذا مثل به ملعرفتنا فليس الخارجي العالم أما لوجودنا، املبارش والحدس التناقض،
هللا وإرادة يشء، يوجد ال بينما أشياء وجود يوهمنا قد آخر موجوًدا أو هللا إن إذ اليقني،
املوجودات وتفاعل خطيئة، وال حرية فال األوحد، الفاعل هو وهللا املخلوقات، عىل محتومة
منفعًال كان لو كما يفعل موجود كل بأن أي موجود، كل يف باطنة بأفعال تفسريه يمكن

ليبنتز). هذا بمثل (وسيقول
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(؟–١٣٦٠) بوريدان جان (3)

الفلسفة عىل مقصورة مصنفاته مرتني، عليها مديًرا صار ثم باريس، بجامعة علم (أ)
عقليته. عىل دليًال الالهوت إغفاله نعترب أن ولنا والعلم،

فأخذ املتحرك، عن املحرك انفصال بعد واستمرارها الحركة بمسألة اشتغل (ب)
مقاومة عليها تتغلب حتى العقل يف فتتدرج املتحرك، يف املحرك يحدثها دافعة قوة بفكرة
األجرام حرك هللا أن افرتضنا فإذا نهاية، غري إىل الحركة الستمرت ولوالهما والثقل، الهواء
األجرام هذه وأن األشياء، سائر يحفظ كما حركاتها لها يحفظ وأنه خلقها، عند السماوية
فنستغني الحركة، استمرار دون يحول سببًا نَر لم خارجية، أو داخلية مقاومة تلقى ال
أزعم «لست يقول: األفالك، محركة إنها يقال: التي املالئكة أو املفارقة العقول تلك عن
يحدث أن يمكن كيف يل يفرسوا أن الالهوتيني السادة أسأل ولكني محقق ذلك كل أن
األرض وأن باطراد، رسعتها تزداد سقوطها يف األجسام أن العلمية آرائه ومن ذلك»، كل
فكرة وهذه بسكونها، القول من أبسط تفسريًا الظواهر يفرس الدوران هذا وأن تدور،

الفيثاغوريني. عن يعرفها الوسيط العرص كان
أمام وجد إذا اإلنسان إن الحرية: عىل الكالم معرض يف قوله إليه ويعزى (ج)
طعامه من وجد الذي كالحمار ال بينهما، الرتدد من يخرج أن استطاع متشابهني، داعيني
عني لقد االختيار، استطاعته لعدم وعطًشا جوًعا فمات ا، كمٍّ واحدة مسافة عىل ورشابه
يف يرد لم التشبيه هذا أن غري بالحمار، هذا تشبيهه واشتهر الحرية، بمسالة بوريدان

الشفوية. دروسه يف ورد يكون وقد كتبه،

(؟–١٣٩٠) ساكس دي ألبري (4)

أول كان فينا جامعة أنشئت وملا عليها، مديًرا وصار بها علم بالجامعة، بوريدان تلميذ
رسعة بني النسبة يعني أن وحاول الثقل، يف نظرية وضع ،١٣٦٥ سنة عليها مدير

ساكنة. والسماء متحركة األرض إن أيًضا: هو وقال ومسافتها، ومدتها الحركة
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(؟–١٣٨٢) أورسم نقوال (5)

بالالتينية كتب الالهوت، يف األستاذية درجة منها ونال باريس، بجامعة العلم تلقى
الفرنسيني، بني من والفلسفة العلم يف العامية» «اللغة استعمال يف األول فكان وبالفرنسية،
تضعه كتبًا واالقتصاد السياسة يف وألف والسياسة، األخالق يف أرسطو كتابي إليها نقل
وطبيعتها النقود أصل «يف كتاب منها عرصه، أهل بني األول املقام يف الناحية هذه من
رشح منها: والفلك، الطبيعي العلم يف صنفها التي هي مؤلفاته أهم أن عىل وتطورها»،
بوضوح فطن وقد بالفرنسية، ثم بالالتينية أوًال دوَّنه والعالم، السماء يف أرسطو كتاب
وضَعها سيُتِمُّ التي التحليلية للهندسة األوىل الفكرة وإىل األجسام، سقوط قانون إىل
هذا يف فاكتشف واملكان، والزمان بالرسعة وعالقتها الحركة بمسائل وعني ديكارُت،
اليومية، األرض حركة عىل دلل من أول وكان جليليو، إىل ستصل صحيحة قوانني امليدان
بيري قول حد عىل ودقة» وضوًحا املوضوع يف كوبرنك كتبه ما كثريًا «تفوق وأدلته
العالم» «نظام الكبري: كتابه يف الباريسية العلمية الحركة هذه مؤرخ Duhem دوهيم

.Le système du monde

(١٣٥٠–١٤٣٠) دابى بيري (6)

دوتركور أقوال يصطنع رصيح، اسمي هو عليها، مديًرا وصار باريس، بجامعة علم
صدر أنه ويعلن دوتركور، عىل للحكم يعجب وحده، اإليمان يف اليقني ويضع ومريكور،
اتساع عىل يدل مما باملدارس، جهاًرا ذلك بعد علمت املنكرة القضايا وأن حسد، عن
والجغرافيا العلوية واآلثار الفلك يف مؤلفات وله االسمية، وانتشار الجرأة، وازدياد الحرية،

فسبوتيش. وأمريكو كولومب كريستوف يف أثرت أنها ويلوح بيكون، بروجر متأثرة

الكتاب خاتمة (7)

التجريبي، بالعلم واشتغلوا أرسطو، سلطان ومن املدرسية من تحرروا جميًعا أولئك (أ)
«يقظة عادة املعتربة «النهضة» عرص قبل جديدة أصول عىل والفلك امليكانيكا فأقاموا

والكنيسة». أرسطو عىل و«ثورة طويل» سبات بعد
أن — كثرية أسامي إغفاله من بالرغم — الكتاب هذا من اتضح يكون أن ونرجو
يربط ما كل فإن عرش، الرابع القرن بابتداء فعًال بدأت الثورة وأن خرافة، حديث السبات
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أن نرجو كما جامعيني، وأساتذة دين رجال كونهم عىل مقصور الوسيط بالعرص رجاله
اليونانية الفلسفة تمثلت االسم، بهذا حقيقة فلسفة العرص ذلك يف كانت أنه اتضح يكون
شأن طابعه له ذاتيٍّا عمًال فكانت جديدة، بصبغة فصبغتها عليها، وزادت فيها وعدلت

حيوي. عمل كل
رجعة لها ستكون بل التاريخ، من الحد هذا عند انتهت أنها يفهم أن ينبغي وال (ب)
بدونها ليمتنع حتى وسبينوزا، وليبنتز ومالربانش ديكارت الحديثة، الفلسفة أثمة عند
تفهم يف دائًما إليها الرجوع ليتعني وحتى ونظرياتهم، ومقاصدهم اصطالحاتهم فهم
العقلية تطور حيث من فاصًال يعترب إليه بلغنا الذي الحد أن عىل بعدهم، جاء من سائر
استقالل وانقىض الدين، عىل التمرد اشتد فقد االجتماعية، الظروف حيث ومن العامة
عىل هؤالء واستوىل املدنيني، إىل األكلريوس نطاق العلم فتجاوز العقيل، بالعمل الكنيسة

واألدبية. والعامية الفلسفية الجمعيات ومختلف األكاديميات وأنشئوا الجامعات
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وأوثقها أحدثها عىل نقترصهنا ونحن األوروبية، اللغات جميع تحىصيف أن من أكثر هي
بغيته. واملراجع التفصيل من املزيد طالب يجد وفيها واإلنجليزية، بالفرنسية

عامة مراجع (1)
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،١٩٣٤ سنة منها األول ظهر مجلدات، ثالثة يف سادسة طبعة إصدار يف فرشع يتوسع أن
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